DRAUGAS

KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS
VOL.

II.

(METAI

U.)

PAŠVĘSTAS AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ REIKALAMS

WILKES-BARRE,

PA.

GEGUŽIO

(MAY)

19

D.

1910

No.

M.

20.

BNTERED AS SECOND-CLASS MATTER AUGUST 21st, 1909, AT THE POST OFFICE AT WILKES-BARRE. PA.. UNDER THE ACT OF MARCH S, 1897

PIRMOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ.
Lekcija. Rym. XI, 33—36. — O! gilybė išminties
turtų ir Dievo pažinties; kaip neapirnanu jo sprendimai
ir neištiriami jo keliai!
Nes kas pažino Viešpaties min
tį? arba kas buvo jam patarėju? Arba kas jam pirma da
vė, o bus jam atiduota? Nes iš jo, ir per jį ir jame yra
viskas. Jam garbė ant amžių. Amen.

Evangelija. Mat. XXVIII, 18—20. — Anuomet sakė
Jėzus savo mokintiniams: Duota yra man visokia galy
bė danguje ir ant žemės.
Eidami tada mokykite visas
gimines, krikštydami anuos vardan Tėvo, ir Sunaus ir
Šventosios Dvasios. Mokydami anuos užlaikyti vis, ką
tiktai įsakiau jums.
O štai aš su jumis esu per visas
dienas iki svieto pabaigos.

DIDŽIOJI PASLAPTIS.
<■

Šiandien susilaukėme to sekmadienio, kuriame ypa
tingu būdu yra primenama garbingoji paslaptis, nors
Bažnyčia ir taip nesiliauja kiekvieną sekmadienį ir kiek
vieną dieną jos minėjus kad pajudinti meilę ir maldin
gumą prie jos savo vaikelių.
Turime čia mintyje garbingiausiąją ir didžiausiąją Švenčiausios Trejybės pas
laptį, Trijų Dieviškųjų Asmenų Viename Amžiname Die
ve, Tėve, Sūnuje ir Šventoje Dvasioje. “Garbė būk Dievui
Tėvui ir Sūnui ir Dvasiai Šventai; kaipo buvo iš pradžios
dabar ir visados ir per amžių amžius!”... Šiuo didžiuo
ju vardu Trejybės Dievo męs tapome apkrikštyti, — var
dan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Dvasios Šventosios. Šiuo
vardu ir dabar męs žegnojamės. Šiuo vardu Bažnyčios
kunigai šiandien šaukia : “Palaiminta tebūnie šventa, tve
rianti ir valdanti viskuom, šventa ir neperskiriama Trejy
bė dabar ir visados ir per nepabaigtus amžių amžius. Trįs
yra, kurie liūdymą duoda danguje: Tėvas, Žodis ir Dva
sia Šventoji: ir tie Trįs yra Vienu. Šventas, Šventas Šven
tas yra Viešpats Dievas galybių. Pilnas yra dangus ir
žemė Tavo garbės”. Ta yra didelė paslaptis, kurios męs
suprasti negalime, bet ar mus tai turėtų nustebinti? Męs
net ir patįs savęs negalime suprasti, tūkstančiai daiktų
šiame regimame sviete yra mums paslaptimis: gyvybė ir
mirtis yra taip-pat paslaptįs. Kaip daug-daugiau amži
nasis, be pradžios ir be pabaigos visagalingas ir viską ži
nantis Dievas neturėtų būti paslapčia mums dabar ir vi

sados? Kuomi-gi daugiau turėtų būti mums Jis, Nepa
baigtasis, jei ne gražiausia ir garbingiausia paslapčia mū
sų apribotam protui? Dievas nebūtų Dievu, jei męs Jį su
prasti galėtum. Per visus amžius tas bus mūsų džiaugs
mu eiti kas-kart giliau ir giliau Dievo pažintyje ir Jo mei
lėje, žinant tečiaus, jog Jis yra neišsemiamas, neapribo
tas, ir kad męs Jojo meilėje ir pažintyje niekad galo neprieisim ir niekad laimės neprastosim. Neapsakomas esti
džiaugsmas net ir ant žemės, suprantant, jog męs esame
sutvėrimai, tarnai, prieteliai ir vaikai tos garbingos, nepa
baigtos ir protų neapimamos Treyjbės, prieš kurią Aniuolai uždengia sparnais savo veidus. Jis mus myli, tas Tre
jybėje Dievas; Jis rūpinasi apie mus; Jis niekad nenori
mūsų palikti ar apleisti. Niekad ir męs Jo neapleisime,
niekad apie Jį neabejokime, visuomet Jį išpažinkime, Jį
garbinkime ir Jam tarnaukime. Kad viską tą atlikti galė
tumėm, melskime Jo malonės. Tankiai kalbėkime šitą to
sekmadienio Mišių maldą: “Visagalis amžinasis Dieve,
kuris davei mums Tavo tarnams malonę per tikro tikėji
mo išpažinimą, amžinosios Trejybės pažinti garbę ir galy
bėje Majestoto garbinti Vienybę, meldžiame, idant to ti
kėjimo tvirtybe, nuo visų priešynibių būtumime apginti.
Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris gyvena
ir karaliauja su Tavimi, vienybėje Dvasios Šventosios.
Dievas, per amžių amžius. Amen”.

SEIMO DELEGATAMS.
6 Susiv. L. R. K. A. kuopa praneša būsiantiems Sei
mo delegatams, jog: 25-tas Susiv. Liet. R. K. A. Seimas
atsibus Plymouth’e, Pa., ant Majestic salės 7, 8 ir 9 d.
birželio. Šį metą sukaks 25 metai, kaip susivienijimas
gyvuoja, gavo jis pradžią Plymouth’e per įtekmę a. a.
kun. Burbos. Seimas prasidės su iškilmingomis mišiomis
atlaikytomis vietinėj lietuvių bažnyčioje 9 vai. išryto. Po
Mišią delegatai kviečiami atlankyti a. a. Kun. Burbos, Su
si v. įkūrėjo kapą. Pirma dien’ vakare ant tos pačios sa
lės “Aušros” draugystės giedoriai padainuos gražias lie
tuviškas daineles, o antrą dien’ bus gražus teatras, Mt
Carmel’io lošikų suloštas.
Godotini Delegatai, pribuvę į Plymoutb’ą, galės sus
toti Eley TTotel ant Main St., arba, kas norės, pas lietuvius
biznierius: Augustą Višniauską, 8 Main St., Frank Zdon,
2 Main St., ir P, Zeka, 30 Main St,
Vietinės kuopos sekretorius.

A. Urbonaviče.
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Šiauliai. Kovo 27 d. “Varpo” bute buvo vaidinta
Vaižganto “Nepadėjus nėr ko kasti”. Vaidinimas pasise
kė. Žmonių susirinko ne perdaug; jei būtų buvę šokiai,
daugiau, žinoma, būtų susirinkę.
Balandžio 3 d. p. Liandsbergis skaitė iš pareitųjų me
tų “Vilties” referatą apie teatrą; p-lė Pliuškytė deklama
vo Vaičaičio eiles. Ant galo buvo rodyta gyvieji paveiks
lai. Žmonių susirinko nelabai daug, matyt, dėlto pat.
Šiauliai, Ginkūnuose ir Gubernijoje gr. Zubovas savo
lėšomis užlaiko mokyklas, kuriose mokytojauja lietuviai
ir moko lietuviškai. Į Zubovo mokyklas priima ne tik jo
dvarų darbininkų, bet ir ūkininkų vaikus. Už mokslą ne
reikia mokėti.
Už 7 varstų nuo Šiaulių Kairių sodžiuje pereitą rude
nį vyriausybė įsteigė ministerinę mokyklą, kurioje moky
tojauja išėjęs Panevėžio mokytojų seminariją lietuvis mo
kytojas p. Žalys. Artimoje nuo Šiaulių Sutkūnų valsčiaus
mokykloje mokytojauja lietuvis p. Jasėnas, ilgą laiką
Rusijoje gyvenęs.
Galima tikėties, šios mokyklos žymiai prisidės prie
žmonių apšvietimo Šiaulių apylinkėje. Tik pačiuose Šiau
liuose visose valdžios mokyklose mokytojauja rusai, visas
mokslas vien rusų kalba išguldomas. Nors keturios pane
lės (Pliuškytė, Adamavičaitė, Stasiutė ir Jokubėnaitė),
išėjusios šiemet progimnaziją, praktikuoja, kad likus mo
kytojomis, bet nei vienos, žinoma, neskirs mieste mokyti
lietuviškai. Tik vienoje šv. Juozapo draugijos mokykloje
išgirsta vaikai tėvų kalbą.
Panevėžys. Po miestą vaikščioja 5 kynai, kurie už
siima dantų gydymu. Kad išraunama dantis, tai papras
tas dalykas, bet kad iš sopančių dantų kirmėlės ištraukia,
tai jau apgavimas, nes sopančiuose dantyse jokių kirmė
lių nėra.
Apskritai, pas nežinomus praėjūnus nėkuomet negali
ma gydyties.

Antašava. Pan. apsk. Šios parapijos ūk. Pauliukas,
vos 6 deš. žemės teturėdamas ir iš jos išmisti negalėdamas,
apleido žemę ir apsiėmė tarnauti pas Vabalninko klebo
ną. Patarnavęs ten kiek laiko, išvažiavo Vilniun ir gavo
vietą pas kažkokį grapą. Betarnaudamas, susitaupė gero
kai pinigų. Sąžiningai tarnaudamas likosi grapo mylimuo
ju tarnu, tat mirdamas grapas paliko jam gerokai tur
to. Dabar, 1909 metais Pauliukas turtingas sugrįžo namo
iš Vilniaus.
Šiaulių apskr. apie Žagarę Sodiečių Bankas pirko iš
ruso dvarininko Nariškino apie 20 tūkstančių dešimtinių
žemės. Vienas bežemis sodietis norėjo pirkti iš banko ke
lias dešimtines tos žemės, bet Bankas griežtai atsisakė par
duoti. Matyt, laukia ateivių iš Rusijos...
“Rygos Garsas”.

A. A. D-ras A. Levenauskis. Balandžio 4 d. pasimirė
savo dvare Balčese, Stulgių par., Raseinių aps., daktaras
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A. Levenauskis turėdamas amžiaus apie 60—65 m. Sirgo
sunkiai ir ilgai. Palaidotas Stulgiuose. Tai buvo žmogus
mėgstąs netik žmonių gydymą, bet ir apšvietimą netur
tingųjų vargšų.
Panevėžys. Kovo 20 d. buvo “Aido” draugijos me
tinis narių susirinkimas. 1909 m. draugija surengė du va
karu, iš kurių gryno pelno gauta 44 rb. 43 kap. Iš viso
1929 m. įeigų buvo 295 rb. 87 kp. (iš jų 109 r. 82 kp. buvo
likę nuo 1908 m.), o išleista 202 rb. 59 kap., liko kasoj 99
rb. 28 kap.
Vilkija (Kauno gub.). Laidotuvės be degtinės. Kovo
27 (bal. 9 d.) pasimirė Vilkijoje a. a. Teofilė Marmienė,
motina kun. Marmos, žinomojo lietuviams kaipo blaivy
bės platintojo ir vedėjo gyvuojančios blaivininkų draugi
jos. Per visą šermenų laiką degtinės, tiesa, niekas nema
tė nei dūko; užtat per visą stalai buvo apkrauti įvairiau
siais valgiais. Panedelį 29 d. kovo buvo iškilmingas laido
jimas velionės kūno. Pasakius vietiniam kun. vikarui sa
vo pamokslą, pasiprašė balso ir velionės sūnūs — Myko
las Marma, Dorpato universiteto studentas, kuris iškil
mingoje kalboje tuom savo paskutiniu atsisveikinimu ant
tiek pravirgdino visus žmones, jogei, rodos, nesirado to
kio, kad butų neverkęs.
Dusetai (Zarasų ap., Kauno g.). Kovo 21 d. Dusetu
dviklesėje mokykloje buvo pirmasis 59-ies blaivininkų
susirinkimas. Išrinkta valdyba: pirmininkas kun. St.
Stakėlė, rinkikas Kaz. Kuveikis, raštvedis kun. St. Rozumas ir toliau išrinkta visi kandidatai ir revizija.
Rengiama visuotinas blaivininkų susirinkimas, nes
jau yra susirašiusių apie keletą šimtų blaivininkų. Norima
statyti butas, kuriame galėtų susirinkti, tik pinigų stoka.
Iš blaivininkų renkasi kuopelė mėgėjų artistų, norima pa
daryti vakaras.
“Liet. Ūkin.”
Kaune steigiama Antroji Savitarpinė Kredito Drau
gija. Prašymas su geromis rekomendacijomis iš guber
natoriaus jau nuėjęs ministerijon. Pasitikima, kad bus
užtvirtinta. Tarp inicijatorių yra T. Z. Žilinskis, A. Pet
raitis, S. Banaitis, Vokietaitis, Račkauskas ir dar keletas
vietinių lietuvių.
Naujas latvių sumanymas linų verpimo pramonėje.
Netoli Rygos, Skriverų miestelyje suruošė latviai verpimo
mašiną 80 iki 100 arklių spėkų. Toje mašinoje, kuri “Du
katas” vardu, verps iš karto 400 špūlių, ir ketina šią va
sarą suverpti 3000 pūdų linų. Artimesni ūkininkai nerei
kalaus už niekus savo linų pardavinėti, o galės duoti tai
mašinai verpti. Jei seksis jai, tai ketina užmegsti tiesus
ryšius su užsienio firmomis ir joms pardavinėti savo iš
dirbinius. “Dukato” mašina iš kiekvieno atžvilgio užsi
tarnauja rėmimo. Pradėjus Rusijoje linus verpti, nebe
reiks jų gabenti užsienin neapdirbtų, o čia-pat mūsų ūki
ninkai pradės imti parduodami juos didesnius kaip iki
šiol pinigus.
Vabalninku (Pan. pa v.) monopolyj nuo 1897 m. iki
1909 m. pabaigos pragerta apie 230 tūkstančių arba po
17.700 rublių kasmet.
Ryga. Lietuvių Dailės Paroda išrodo daug gražiau
ir turtingiau neg Vįlniūje. Pirmą dieną atsilankė į 120
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žmonių. Antros dienos sulaukus policija paliepė nukabin
ti Stabrausko “Kankintinę”, sako, kad tai politiškas pa
veikslas esąs ir kad be jokios abejonės tas 4‘erelis” nori
merginą sulesti. Kabinasi ir prie vėliavos. Rodos prisieis
nuimti. Abelnai rodos vokiečiai boikotuos, kad parodą
įrengėme Kenino—latvio gimnazijoje.
“Liet. Žinios.”
Kunigų permainos Žemaičių vyskupijoje. Kun. Deleckis, Skapiškio klebonas, paskirtas Abelių džiakonu;
kun. Švoinickis, Šventybrasčio fil., perkeltas į Palėvėnėlės filiją.
Kunigų permainos Simų vyskupijoje. Kun. Grinke
vičius, Šventažerio kam., ir kun. Šmulkštys, Lazdijų kam.,
sumainyti vietomis.
Ceikinė, Švenč. apskr. Balandžio 6, 7 ir 8 buvo Ceikinėje rekolekcijos. Žmonių per visas tris dienas buvo pil
na bažnyčia.
Verbų sekmadienį keli sulenkėję lietuviai norėjo gie
doti bažnyčioje lenkiškai, bet kadangi mūsų bažnyčioje
visos pridedamosios pamaldos atliekama tik lietuviškai,
nes parapija grynai lietuviška, lenkų visai nėra, tai ku
nigas neleido jiems lenkiškai giedoti.
Kriokalaukis, Kai. ap. Nors negalima pasakyti, kad
musų parapijoje daug būtų girtuoklių, bet vis dėlto ge
riančiųjų yra. Kol šventadieniais buvo uždaryta smuklės,
girtuokliavimas buvo kiek sumažėjęs, bet dabar nežinia
kodėl, valdžiai paliepus, vėl atidaryta. Reikėtų pasirū
pinti, kad vėl šventadieniais jas uždarytų. Mėgstą iš
gerti, žinoma, džiaugiasi, gavę progą pagirtuokliauti, bei
blaivybės salininkams reikėtų nesnausti ir rūpinties, kad
valsčiaus sueiga nutartų šventadieniais smukles uždaryti.
K. Jasiukaitis tikrai pradėjo rašyti rusiškai. Be mū
sų paminėto (“V.” No. 40) veikalėlio “Na bulvarie”, tilpusio Gorkijo “Znanije”, netrukus atspauzdįs porą jo
dalykų “Novij žurnal dla wsiech”. Neseniai gi Jasiu
kaitis parašė rusu kalba naują veikalą “Malenkaja ženščina” (“Mažutė moteriškė”). Tai praneša iš jo paties
laiškų Vaidilutė “L. Ž.” No. 80-jame.
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Čia buvo toks atsititkimas.
Pereitą vasarą Juzė
Skripkiutė buvo užsakyta Pittstono lietuvių bažnyčioje
su Juozu Arbačausku. Pittstono klebonui geri žmonės
pranešė, kad Arbačauskas yra paėmęs šliubą Minersvi
llėje su kita mergina, kuri po trijų mėnesių išvažiavo į
Lietuvą. Išleidęs pačią į užmarį, Arbačauskas atsitrau
kė į Pittstoną, kur apsimetė nevedusiu. Atsirado žmo
nių, ką pažinojo jį dar Minersvillėje ir matė jį imant šliu
bą. Tiems jis sakėsi jo pati jau esanti po žeme (numiru
si), o kunigui tiesiok melavo: aš, girdi, Minersvillėje nie
kados nebuvau ir su nieku šliubo neėmiau. Bet kunigas
surašė telegramą ir liepė nusiųsti jį pas kun. J. Dumčių i
Minersville, Pa. Tame telegrame buvo paklausta, ar
Juozas Arbačauskas yra ėmęs šliubą su kuo norints pirm
ketverių metų. Atsakyta, kad taip. Tuomet Arbačauckas dedasi atsakymą sau į kišenių, o merginą vežasi Į
Sturmervillę pas lenkų kunigą A. Barauovskį. Lenkas
moka truputį lietuviškai, tai-gi nežiūri, kad Arbačauskas
ir Skripkiutė nėra jo parapijonais, neklausia apie kliūtis
— jam užtenka to, kad abudu buvo užsakyti Pittstono
bažnyčioje. Tai-gi drąsiai suriša porą moterystės ry
šiu... paima pinigus ir išleidžia jaunavedžius namuolei
kaip vyrą ir pačią.
Nuo tos valandos praėjo septyni mėnesiai. Tik štai
dabar atvažiavo iš Lietuvos pirmoji ir tikroji Arbačausko pati. Kas iš to visko išeis, pamatysime netrukus. Mer
ginos, nesiduokite suvilioti bent kokiam vyrui, o pasilei
dę vyrai nedrįskite pageidauti daugiau, kaip vienos mo
ters, nes galite patekti kalėjiman.
A. K.
BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 21 d. išryto bus šventintas kunigu diakonas
Silvestras Remeika. Į šią taip brangią iškilmę keta pri
būti diakono broliai ir aplinkiniai kunigai — draugai, tik

gimdytojai neturės tos laimės išvysti. Šventinimą suteiks
J. M. Brooklyno vyskupas. Ilgų, vaisingų metų naujamjam darbininkui.
Jonelis.

Gryva. Paskutiniu laiku Gryvos lietuviai nustojo
bijot Lietuvio vardo. Pažadinimui jaunuomenės iš tautiš
NEWARK, N. J.
ko miego — pradėta rengti vakarai su dainomis, ant ku
Istorijoje šios bažnytėlės atmintini šieji metai. Dar
rių gryviečiai linksmai ir naudingai praleidžia laiką. Ne
žiūrint to, kad mėsiede buvo pataisytas vakarėlis, ir vėl taip neseniai iškilmingąsias š. Mišias atlaikė kun. Jakai
gegužės 2 dieną Subbato mėgėjų būrelis vaidjs Gužučio tis, štai vėlei gegužės 22 d. turėsime laimę išvysti, kaip
dramą “Ponas ir Mužikai”. Gryvos bažnyčios choras pa kun. S. Remeika atlaikys savo pirmąsias š. Mišias Šven
čiausios Trejybės bažnytėlėje. Tikimės jau dabar sniegi
dainuos keletą leituviškų dainelių.
nės audros nebūsią ir visi galėsime atsigerėti taip malo
Vakarą taisyti leidimas jau gauta.
Apšvietimas pas mūs po truputi platinasi. Nors pa niu reginiu ,apturėti sau malonių ir maldomis celebrantui
rapija mažutė, vos pusketvirto tūkstančio gyventojų, bet sustiprinimą.
lietuviškų laikraščių pareina į 50 egz. “Vilties” 5 egz.,
N. ADAMS, MASS.
“Šaltinio” 22, “L. Uk.” 10, “Spindulio” 4, “ŽemdarLietuvių čia gal šešios šeimynos. Iš viso lietuvių
bio” 1, “Garnio” 1; iš užsienių: “Birutės” 6, “Saulės”
2 ir “Kataliko” 1 egz. Yra viltis, kad toliau laikraščių su nevedusiais bus apie 25 asmenįs. Jokių draugijų ne
skaitymas dar labiau išsiplatįs. Iš jaunuomenės daug sama. Lietuviai čionai gražiai gyvena, pusėtinai užsilaiko,
jau yra gerokai apsišvietusių, kurie rūpinasi tamsesniuo gyvena sutikime, jei tik išskyrus vieną šeimyną, kuri nuo
draugiško gyvenimo išskiriama dėl įtartino juodviejų gysius šviesti. Dieve jiems padėk!
“Viltis”.
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venimo. Lietuviai čia visi dirba fabrikuose. Uždarbis tuokliaukite, paleistuvaukite, tai mūsą rojus — laisva
neblogiausias. Pastaromis dienomis kun. Jakaitis iš Clin- manių obalsis.
ton’o, Mass. išklausė velykinės.
Dveji metai atgal rudenio miglotą pavakarį mūsą klebo
Šitasai kraštas tai šauniausiasai Massachusetts’o val nas įlipo į stritkarį; ant kitos kertės įsėdo Dr šliupas.
stijos kampas. Smagus šileliai, kalneliai bei marginantie Prisigrudus pilnam stritkariui, stovėjome ant plat. for
ji juos šaltiniai ir upeliai puošia gamtą. Teipos-gi netoli inės. Išgirdau tokį pašnekesį:
nuo čia augščiausiasai Mass-tso valst. kalnas Greylock,
— Kunige! Nors mūsą nuomonės daugelyje dalyku
šalia kurio Providence sesers įkūrė ligonbutį vardu Grey skiriasi, bet, atsižvelgus į lietuvių mirkimą girtybėje, tu
lock Ręst.
Jonelis.
rėtume dirbti išvien.
— Daktare! Tamstos žodžiai pradžiugino mane, aš
GRAND RAPIDS, MICH.
tą dirvą seniai arinėju; jeigu tamista nedėldienyje atei
Gegužės 4 dieną atsitiko nelaimė: tramvajus užmušę tum į bažnyčią, tai girdėtum, kaip girtybė peikiama ir išrodinėjama biauri, o blaivybė*puiki ir graži.
Peliksą Sidorą, lietuvį, paeinantį iš Kauno gubernijos.
— Kunige! Lietuviai perdaug geria.
Užmuštasis buvo geras vyras, tik vieną blogumą turėjo,
— Daktare! Taigi dirbkime išvien. Pasakyk vieną-kirodos, ir nelaimę padarė, mylėjo išsigerti. Paliko pačią
tą karštą kalbą prieš girtybę.
ir vaikus.
— Kunige! Prieš girtybę, gm, gm, aha!
Lietuviai Čia gerai užsilaiko; girtuokliavimą ir muš
— Daktare! Pas lietuvius daugel vaikij gema prieš
tynių negirdėt. Tik, rodos, yrą kelios moterįs kurios my
li traukti gerai šnapsą su alučiu, kada nėra vyrą namie. laiką arba negyvi, bene dėl motiną girtybės, o gal dėl ko
kios kitos priežasties?
Tas tai jau blogai.
— Kunige! Gm, gm, — gal, gal.
Darbai eina gerai, tik užmokestis nedidelė, bet ir pra
Nuo to atsitikimo praslinko dveji metai. Dr. Šliupas
gyvenimas nebrangus.
“Draugo” Agentas.
nedrįso nei vieno žodelio patarti, kad girtybė tai lietuvio
liga, naikinanti organizmą. Oi tie mūsų globėjai, globė
SCRANTON, PA.
jai ! Nuo ją mus, Dieve, gelbėk, nuo priešą męs patįs at
Diena 25 Balandžio mėnesio buvo iškilmingos laido siginsime.
Ab.
tuvės a. a. Marijonos Bieliauckienės, Ardzevičiutės iš tė
vą. Apeigos, kadangi musą bažnyčia uždaryta, atsibuvo
CHICAGO, ILL.
Slavoką bažnyčioje ant Throop. Kūnas palaidotas lietu
Sunku būtą surasti tarp Amerikos lietuvių panašus
viškose kapinėse. Vyras ir vaikučiai labai raudojo, — progresiviškumas y vairiose pakraipose, kokiu atsižymi
vyras raudojo moteries, o vaikučiai — motinėlės gerosios. Chicagos lietuviai. Ypač pastaruoju laiku tas judėjimas
NabaŠninkė paėjo iš Vilniaus gub., prigulėjo prie Sus. L. apsireiškė taip plačiose ribose, kad apėmė kone kiekvieną
R. K. A. 30 kuopos, Scranton, Pa. A. a. Jos dūšiai!
kampelį, kone kiekvieną ypatą, nežiūrint amžiaus ir ly
Šiose dienose karštligės aukomis puolė: Helena Vi- ties. Jei pavieniai neįstengia įkūnyti savo užmanymą,
tunskiutė, 9 metą amžiaus, ir Julia Maciejauckiutė, 12 žiūrėk, jau keletas, susispietę į kokią draugijėlę, varo
mėnesią. Tėvams didelis nusiminimas.
pradėtą darbą pirmyn. Paveizdan, privisimas lietuvišką
Moterystėn pastarame laike įstojo šie asmenįs:
chorą. Gaila tik, kad jie teip išsimėtę į draugijėles, vie
Jurgis Marcinkevičius su Jieva Visockiute.
toje spiestis į vieną milžinišką pajiegą po vadovyste ge
Jurgis Bielskis su Uršule Januškevičiūte,
rai išsilavinusio vadovo, kokiu yra p. M. Petrauskas. Toks
Vincentas Vizgirda su Ona Janavičaite,
choras, užgiedojęs, galėtą didžiausio nutautelio širdį už
Antanas Baltrušaitis su Petronėle Rugieniute, abudu degti Tėvynės meilės liepsna.
iš Griškabūdžio par. paeina. Šliubas buvo su šv. Mišioms
Tiesa, turime gana didelį “Birutės” chorą, kurį veda
ir pamokslu.
p. Petrauskas, bet kad kiti 12 Chicagos chorą susivienytą
Juozas Szriabas jaunikis 22 metą su Rozalija Klem- su “Birutės”, ko tas choras tuomet nenuveiktą?! Bet bė
da mūsą tautai, kad led išsižiot mokantiejei nori būti ar
bauckiene, du kart našle, 68 metą.
Laike šliubo abu jaunavedžiu graudžiai verkė, liudi tistais, kitą vadovais, tautos apaštalais. Užtai tokią pro
ninkai- gi, kurią tuomet buvo daugybė, stebėjosi iš tokios faną pirmynžengos pasekmės apverktinos, nes ją progre
sas ne ant doros pamato remiasi, jie ne idealais, bet tuš
poros. Telaimina jiems Dievas!
“Tėvynė”, organas tautiečių Sus., nenori tikėti, kad čia garbe vadovaujasi. Kas aršiausia-gi, jog tą pseudoSus. L. A. pirmininkas, p. Živatkauckas viešai skelbė sa- artistą šalininkai visaip stengiasi “Birutės” chorui kenk
liuną reikalingumą ir klausytojus ragino tas pasilinksmi ti, kaip antai atsitiko su gaidomis, p. Petrausko pareng
nimo vietas lankyti. Jo kalba “Naujuose Metuose” gir tomis “Birutės” chorui, o kurios ląbai negražiu būdu at
dėjo laisvamaniai Ir pats Šliupas “Audytorium” salėje. sirado pas p. Janušausko choro sąnarius.
Turime męs ir kitokios rūšies pipgresistu — saliūDr. Šliupas nesidrovi savo kalbose niekinti tikėjimą,
užginti Dievo esybę, šmeižti kunigiją, bet neišdrįsta nei ninkai ir socijalistai. Pastariejie visur vienoki, pertai
žodžio pasakyti prieš girtybę. Tas mokytas vyras žino, apie juos nei nerašysiu. Užtai apie Chicagos karčemomkad 8aliūninkai — tai galybė, ir kad kelti ranką prieš tą kus bus visiems žingeidu paskaityti.
galybę, tai vistiek, ką nustoti demagogo autoriteto. Gir
Beveik prie kiekvieno Chicagos saliuno yra salė, o
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kad biznis ne kaip eina, tai jų savininkai tuoj sumanoW
suorganizuoti kokią draugijėlę, ir pats lieka jos kasie- ■
Š. Š. Cyr. ir Met. lenkiškoji Seminarija tapo jau pa
rium. Jeigu sąnariui reikia gauti iš draugystės pinigų,
šventinta 4 dieną Gegužio. Šventino Šv. Tėvo apaštališ
tai turi prie baro gerą nuošimtį palikti. Bet kad dar di
kas Delegatas, Antvyskupis D. Falconio iš Washingtono,
desnį pelną turėti, tai metams sukakus, saliūninkas kaasistencijoj 4 vyskupų, daugybės kunigų, vietinių klie
sierius pataria draugystei apvaikščioti metines. Draugys
rikų, klesikų (studentų) ir šiaip jau svietiškųjų žmonių.
tės nariai sutinka ant tokio gero užmanymo, o sekretorius
Nors šventinimas buvo 4 d. gegužio, tečiaus Popiežiaus
išsiunčia ir kitoms draugystėms užkvietimus dalyvauti
apvaikščiojime. Na, ir susirinkęs lietuvių būrys su vė delegatas jau atvyko antradienyje 3 gegužio apie 5-tą va
liavomis ir muzike vaikščioja apie karčemas, kuriose jau landą vakare speciališkame tramvajuje. Patiko klieri
net apsisukti negalima, taip ištroškusių prisikimšę. Teko kai ir studentai gražioje tvarkoje su seminarijos muzika
girdėti nuo vieno alaus vežiotojo, kad prieš vieną tokių ir atlydėjo į būtą, jam ir Vyskupams atsakančiai prireng
apvaikšciojimų saliūninkai paėmė nuo jo po 300 baksų tą. Po vakarienės priešai būtą Popiežiaus delegato atsi
alaus, neskaitant, ką ėmė bačkomis. Gi ant rytojaus po tai liko vakarėlis su trumpa programa. Pasakyta dvi pra
iškilmei saliūnai buvę “sausi”, kolei tas pats vežėjas ir kalbos, viena lotyniškai, kita angliškai, išreikšta širdingas
vėl jiems alaus nepristatė. Tai tau patrijotizmas, tai pa prisirišimas prie Apaštališkojo sosto ir didis džiaugsmas
sirodymas svetimtutčiamso tokius apvaikščiojimus tu iš priežasties atsilankymo taip brangių svečių. Po to pa
rime kas antrą nedėldienį.
Tai tokie Chicagoje drau dainuota dvi dainelės, o muzika surėžė kelius šmotelius.
Ant galo visi suėjo į koplyčią ir čia Šv. Tėvo delegatas
gysčių “jubilėjai”!
Paminėjimui kovos ties Žalgiriu buvo nutarta išva maloniai prakalbėjo į klierikus ir klesikus, kad Katalikų
žiuoti į farmas ir ten gražiai pasilinksminti. Saliūninkai Bažnyčiai yra reikalingi geri dvasiški vadovai—kunigai
persigando pelno nebūsią ir tuoj pasiskubino ant drau ir kad jaunuomenė besimokinanti Seminarijose stengtųsi
gysčių susirinkimo. Ant pirmojo nieko nepelnė. Nenusto pasilikti gerais kunigais, mylinčiais Dievą ir žmones ir
jo tečiaus vilties ir tolei agitavo, kol draugysčių delegatai dorą. Po pašventinimui buvo iškilmingi pietus, kuriuose
nenutarė Žalgirio mūšio paminėjimui apvaikščioti Bridge- sykiu su kunigais ir klierikais dalyvavo ir Pop. delegatas
su vyskupais.
porto *) karčemas...
Daug panašių apsireiškimų pas mus girdėt. Bet vis
Apie 5-tą valandą vakare Pop. Del. atsisveikino su
gi, neatsižvelgiant į visokias kliūtis, mūsų liaudis žengia Seminarijos auklėtiniais ir apleido Seminariją.
pirmyn, nors pamažu.
Korespondentas.
Rodos viskas atsibuvo puikiai, ramiai, tečiaus ne be
nelaimės. Antradienio vakare, t. y. nuo 3 geg. ant 4. pri
*) Miesto dalis, lietuviais apgyventa.
gėrė ažere (Orchard Lake) du studentai (lenkai) iš Vtos klesos, besivėžidami valčia.
SHENANDOAH, PA.

Tarmalai mūsų parapijoje, prasidėję po išėjimui kun.
Abromaičio, iki šiai dienai nepasibaigia. Kad ne piktos
valios kurstytojai, tvarka seniai jau būtų įvesta, nes tu
rime gerą ir darbštų kleboną. Bet vargas, kad katalikai
klauso tokių agitatorių, kurių tikslas — daryti nesutiki
mus tarpe katalikų. Kad ir štai p. Stagaras su savo gazietėle. Tam žmogui Bažnyčios labas neduoda ramumo,
jis pilnas neapykantos link katalikų Bažnyčios, ir, nebū
damas parapijonu nei kataliku, rodos, neturėtų nosies kis
ti į katalikų reikalus. O vienok kiekviename numeryje
kursto žmones prieš kleboną, jį šmeižia, skelbia neteisėtas
liuteroniškas komiteto pretensijas prie rėdymo parapijos;
trumpai pasakius, daro sumišimą. Žinoma, žmogus doras
ir protingas spiauna ant tų šliuptarnių blevizgojimų, bet
ar visi turi protą? Diduma — tai beprotė minia, aklai ti
kinti visokių paklydėlių kurstymams, o nežinanti savo
svarbiausių prievolių.
Užpereitą nedėldienį atsilankė pas mus Arcivyskupo
atstovas, kun. Masson ir, aiškindamas Bažnyčios surėdy
mą, pažymėjo jog parapijos rėdyme visa atsakomybė guli
ant klebono, klebonas yra galva ir rėdytoju.
Katalikui naudinga bus susipažinus ru tuo pamokini
mu, todėl meldžiu G. “Draugo” Rėdystės savo prakilnia
me laikraštyje jį atspausdinti.
Zanavykas.
(Žiūrėk kore.pon. ant 384 pust.)

Koks nuliūdimas apėmė visus, išgirdus tą naujieną,
o ypatingai gimdytojus! Abudu buvo pačiame gražume
savo amžiaus, tik-ką pražydę, už keliolikos dienų turėjo
baigti klėsas, o dabar jau ant teismo pas Visagalį!—
Tas atsitikimas yra pamokinimu kitiems, kad ant
vandenio reikia elgties atsargiau.
P. Kalnietis.
HUDSON, PA.
Hudsono mainose 14 d. gegužės atsitiko nelaimė: šū
vis pagavo Aleksandrą Pilinką ir Volosevičių, abu lietu
viu. A. Pilinka ant vietos pasimirė, o Volosevičius, skau
džiai sužeistas, guli Wilkes-Barre ligonbutyje. Velionis
Pilinka paeina iš Vilniaus gub., Kaniauskos volosties, kai
mo Nuočia, 40 metų amžiaus. Palaidotas 16 d. gegužės.
MAHANOY CITY, PA.

Į vietinę šv. Juozapo parapiją sugrįžo senas klebo
nas, kun. S. Pautienius. Jo vieton į Girardville paskirtas
kun. J. Dumčius iŠ Minersvillės, o į Minersvillę jau nuė
jo kun. P. Abromaitis iš Mahanoy City. Tokios tai pas
mus naujienos.
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Iš Amerikos.
Globėjas 99 m. senukei.
liarrisburg, Pa., 16 gegužės. Jesse Shalleross, iš
Coatesville, likosi paskirtas apiekūnu Marės Bender’iutės, iš Harrisburgo, 99 metų amžiaus. Ji mat turinti už
kelis tūkstančius savasčių, kurių negalinti gerai prižiū
rėti.

Gegužio (May) 19, 1910, Met. II. No. 20.

Apsimoka būti mandagum.
Boston, Mass. Neseniai pasimirusi šitame mieste Ona
Preston Lincoln, milionierė, užrašė $50.000 nursei, kuri
gerai jų prižiūrėjo ligonbutyje, ir $10.000 bankos kler
kai už tai, kad visados mandagiai jai patarnaudavo. Iš
to išeina, kad rūpestingumu ir mandagumu, nieko ne
nustojant, daug galima laimėti.

Užginta spiaudyti.
Rocliester, N. Y. Šio miesto kovotojai prieš džiovų,
Lietus su ledais.
paskyrė du policmonu, kurie vaktuos, kad užgynimas
Atlanta, Ga., gegužės 12 d. Smarkus lietus su ledais,
spiaudyti ant trotuarų, ir soduose, būtų pildomas. Prasi
kokio nei seniausi Atlantos gyventojai neatsimena, ap
žengusį prieš tų įsakymų sunkiai baus.
lankė tų miestų ir jo apielinkę, padarydamas blėdies bent
Kad tokie užgynimai būtų išleisti visuose miestuose.
už keliolikų tūkstančių. Liję tik pusę valandos, vienok
3 užmušti ekspliozijoje.
gatvės buvę apklotos ledais per kelis colius.
Vėlesnės žinios paduoda, jog ledų lietus aplankęs vi
Pittsburgh, Pa., 15 d. gegužės. Penkiems katilams
sa šiaurinę Georgios dalį.
plyšius pliante Diamond Coal & Coke kompanijos Chewtown’e, VVashington’o paviete, užmušė 3 vyrus, o 6 len
Vėjas išverčia trūkį.
Denver, Colo., 16 d. gegužės. Netoliese stoties Che- gviau ar sunkiau sužeidė. Užmuštiejei: \Villiam Adamyenne Wells, Colo., smarki viesulą nupūtė nuo relių ta- son, elektrikos inžinierius, 29 m. amžiaus; Petras Walsb,
vorinio traukinio 9 vagonus ant Union Pacific gelžkelio. 45 m. ir Earl Bovard, 34 m. Visi palieka pačias ir po vie
nų ar daugiau našlaičių.
Blėdis esanti gana žymi.
Žemės drebėjimas.
Astuoni prigėrė.
Port Limon, Kosta Rika (Pietinė Amerika), 15 d. ge
Wilkes-Barre, Pa. Pereitų četvergų netolimų nuo šio
miesto kaimelių jaunuomenė, augštesnės mokyklos moki gužės. Smarkus žemės sudrebėjimas sunaikino visų Sanniai ir mokinės, skaitliuje 12, išsirengė pasivėžyti dviem tiago miestelį, pakavodamas šimtus jo gyventojų namų
griuvėsiuose. Nelaimingame Cartago ir šį sykį atjausta
laiveliais po upę Huntington Mills.
Vieno laivelio būta kiauro. Kuomet vanduo pradėjo žemės drebėjimų skaudžiai, nes dar daugiau namų sugriu
į jį sunkties, tai norėta persėsti į kitų. Antras laivas ne vo, o per pasidariusius kapinėse plyšius išsiveržia tokia
išlaikė perdidelio svarumo ir apsivertė, o visi pasilinks baisi smarvė nuo gendančių aukų lavonų, jog užsilikę
minimo j ieškotojai įpuolė į vandenį. Kadangi merginos miesto gyventojai trokšta namuose užsidarę.
Kaimyniškos respublikos Guatemala ir Nicaragua
nei viena nemokėjo plaukti, tai visos ir prigėrė. Su jo
mis rado mirtį ir du vaikinai, norėjusiejie išgelbėti savo kiek galėdamos šelpia nelaime ištiktų Costų Ricų. Pana
ma paaukojo 25 tūkstančius dolerių.
mylimąsias, keturi jų draugai laimingai išplaukė.
Baisus nuliūdimas nelaimingųjų tėvams ir giminėms!
GAISRAI.
350 ypatų po vienu stogų.
St. Paul, Minn., 16 d. gegužės Valstijose Minnesota
Gyventojų surašinėtojas Passaic’e, N. J. rado viena ir Wisconsin dega girios. Penki pulkai Minnesotos vals
me name dvylikų šeimynų, kurios, sykiu su savo burdin- tijos kareivių pašaukta kovoti su ugnele, kuri artinasi
gieriais, padaro 292 žmones. Mažame kambarėlyje mie prie miestelio Bemidji su 5,000 gyventojų ir gręsia jam
gų po 8—10 ypatų, o jau apie tų namų švarumų geriau sunaikinimu. 500 kvadratinių mylių girios ugnelės apim
esu nekalbėti.
ta. Aplinkiniai gyventojai, persigandę, nebežino nei kur
Antras urėdninkas radęs namus, po kurių stogu gy pasidėti. Nuostoliai būsiu milžiniški.
venų 350 asmenų. Tokiuose namuose tik jau negali būti
nuobodu.
Monterey, Tex., 15 d. gegužės. Puolęs didelis meteo
$60.000 dovanų.
ras uždegė eglių girių, o ugnelė greit išsiplėtojo. Šimtai
Pbiladelphia, Pa. Ponia Marė Gross Horwitz, iš Bal- vietinių gyventojų kovoja su gaisru.
timorės, duktė garsaus chirurgo, profes. Samueliaus D.
Gross, padovanojo Jefferson Medical kolegijai $60.000
65 metų Margarita Masterson ir 3 metų Morris Leastipendijoms jos tėvo atminimui.
vitt, jos anūkas ant smert’ sudegė, gaisrui sunaikinus jų
namų Philadelphijoje.
Parako ekspliozija.
Logansport, Ind. Ekspliodavo 300 svarų parako, su
Cleveland, Ohio., 16 d. gegužės. Supleškėjo šičia di
dėto Casparis Stone kompanijos magazine, Kenneth’e,
Ind., 7 mylias atstu nuo šito miesto. Nelaimei atsitikus delis fabrikas meblių Koch & Henke Furniture kom.
sužeista 20 miestelio gyventojų, o magazino dažiūrėtojo, Du darbininkai esu sunkiai sužeisti ir bene mirsią. Nuos
Jono Elroy, visai neranda. Spėjama, jog ekspliozijos jie- toliai sieksią $400.000.
ga sudraskė jį į šmotelius.
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Vilniaus “Viltis” rašo, jog neseniai subankrutijus
Londone fotografistui William Frise Greene, išėjo aikš
tėn, kad kinematografą išrado ne pagarsėjęs Edisonas,
bet tasai fotografas Greene. Esą prirodymai, kad jau
Montgomery, Ala., 16 d. gegužės. 36 nigeriai žuvo ir 1871 m. Greene buvęs išstatęs lange kinematografo apa
21 sunkiai apdegė gaisre, sunaikinusiame miesto kalėji ratą, Edisonas-gi penkerius metus vėliau padaręs iš to
mą. Mat, vienas kalinys, norėdamas pabėgti, padegė, ma aparato kopiją, o paskui pradėjęs dirbti neva savo išra
nydamas, jog sumišimui kilus, pasiseks pabėgti, bet tik dimą. Tūla amerikiecią draugija, įgijusi Greeno priro
dymus, pardėsianti bylą prieš Edisoną už apskelbimą
pats ir 35 jo draugai—kaliniai pirm laiko mirtį rado.
svetimo išradimo savuoju.
Iš 21 apdegusią keli mirsią.

Levermore Falls, Me., 13 d. gegužės. $150.000 blėdies
padarė ugnelė sunaikinusi Livermore Falls Trust ban
ką, krasos ofisą ir keletą artesnių namą.

Chicago, III. Aštuntą dieną gegužės mirė čia širdies
liga William Ward, buvęs policmoną kapitonas, malšinu
sią garsą Hay Market maištą Chicagoje 1886 metuose. Ši
Dės Moines, Iowa, 16 d. gegužės. Septyniolika t laks
tai trumpas to “maišto” aprašymas.
tančią mainierią Iowos valstijoje, straikavę suviršum še
Apie 1886 m. svetimšalią darbininką padėjimas buvo
šias savaites, pradėjo jau dirbti. Mat, trylikoje Iowos pa
nesulyginai blogesnis, nei šiuose laikuose. Visi ir visame
vietą mainą savininkai uždėjo straikieriams po 2 centu
kame juos išnaudojo. Pavojingiausius pabriką darbus
ant tono išimtos anglies.
atlikdavo svetimšaliai. O jei būdavo sužeisti arba, ilgai
dirbdami nesveikose vietose, nustodavo sveikatos, tai
New York, N. Y., 16 d. gegužės. Konduktoriai ir kiti darbdaviai juos prašalindavo, kaipo nenaudingus, o apie
traukinią tarnautojai gelžkelio Lake Shore, Michigan atlyginimą už sužeidimus nei nemanydavo. Ne sykį vie
Southern ir Michigan Central gaus didesnes algas. Jie natinis šeimynos maitintojas, netekęs per savininką nerengėsi straikuoti, užtai kompanijos ir išpildė ją reikala atbojimą rankos, kojos ar akią, lieka elgeta visam amžiui
vimą algą pakėlimo.
ir drauge su pačia ir mažyčiais badu miršta...

Iš darbo lauko.

Cincinnati, Ohio, 16 d. gegužės. Darbininkai Baltimore and Ohio Southern gelžkelio susitaikė su kompani
ja ir padarė naują kantraktą, sulyg kurio gaus algą pakė
limą su 11—20 nuošimčią.

Visokios žinios
Georgetown’ą, Britiškoji Guiana, 16 d. gegužės ap
lankė žemės drebėjimas. Jautėsi teipgi lengvi žemės kil
nojimai ant salą Trinidad ir Grenada.
Apie aukas žmonėse ir medžiagišką blėdį nieko ne
rašoma.

Respublikos Peru ir Eąuador rengiasi į karę. Iš Li
ma, Peru, pranešama, jog laivas su artilierijos regimentu, amunicija, ligonbučiu ir valgomais produktais plau
kiąs į Tumbez, portas netoliese Eąuadoro rubežią. Gi ra
portai iš Ayavaca tvirtina, Eąuador respubliką renkant
ant greitąją savo kareivius.
12 d. gegužės Whitehaven’e, Angija, Wellington mainose užsidegė gazas, užkirzdamas kelią prie išeigos 137
angliakasiams. Gelbėtojams pasisekė ištraukti 4 gyvus, gi
liaus į mainas tečiaus negalėjo nusileisti, ba patys būtą
užtroškę. Kasykla priguli vienam ponui iš Consdale. Bi
joma, kad iš 137 asmeną nei vienas neišliks gyvu. Betit iki
šiolei nepasisekė nei vieno daugiau, apart tą keturią,
dirbusią prie pat išeigos išgelbėti.

•.

Taip dalykams stovint nekurios svetimšalią gazietos,
ypač vokiškos, Chicagoje pradėjo agituoti prieš tokį sve
timšalią darbininką išnaudojimą. Jos viešai reikalavo
nuo Suv. Valstiją teisdarystės, kad darbdaviai būtą atsa
komi už savo darbininką sužeidimus. Gi darbininkai, po
vadovyste vokiečio-anarkisto, Liudviko Ling, pradėjo or
ganizuotis, darydavo mitingus ir aptardavo kaip pasekmingiau kovoti prieš baisą išnaudojimą. Chicagos polici
jai tokie mitingai nepatiko. Kaip tik išgirzdavo darbi
ninkus kur susirinkus, tuojaus ten skubinosi ir vaišinda
mi susirinkusius lazdomis, išvaikydavo juos. Tuomet dar
bininkai užprotestavo ir prieš žiaurą ir neteisotą policijos
pasielgimą, nes laisvės šalyje mitingai neužginami. Tečiaus visi tie protestai nieko negelbėjo, ir policija savaip
elgėsi. Tada darbininką organizatorius, Liudvikas Ling,
netekęs kantrybės, pasirižo policistus nubausti. Buvo už
šauktas susirinkimas ant Hay Market (šieno turgavietė).
Darbininkai susirinko skaitlingai. Laikraščią redakto
riai ir labiau susipratę darbininkai į juos prakalbėjo, bet
nei vienas nekurstė ją prieš valdžią. Policija tečiaus ma
tė susirinkime maištą.
Pulkas policistą po vadovyste
augščiau minėtojo William Ward atvyko ant Hay Market
ir paprastu sau būdu — lazdomis— susirinkusius skirstė.
Tuomet į policistą tarpą krito bomba, kurį sprogdama
apie dešimts ją užmušė.
Nors Liudvikas Ling ir visi to susirinkimo kalbėtojai
buvo nubausti mirtimi, tečiaus nuo to laiko poliemonai
nebevartoja lazdą, negut nepaprastuose atsitikimuose.
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SKAITYTOJŲ A T YDAI.
Primename visiems “DRAUGO” skaitytojams, ku
rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ją atnaujinti,
šitaip busime priversti sulaikyti laikraštį.
Kas prisius mums prenumeratą už visus metus išaugšto, tas gaus uždyką gražią knygą vertės 1 dol.
Neapturėjęs nors vieno “Draugo” numerio, nelauk
trijų mėnesių, bet tuojaus duokie žinią “Draugo” admi
nistracijai-

“DRAUGO” Administracija.

REDAKCIJOS PASTABOS.
J. Pease Norton yra profesorium politiškosios ekono
mijos Yale universitete. Todėl jo balsas ekonominiuose
klausimuose turi nemažą svarbą. Jo nuomone, dabarti
nis pašokimas valgomųjų daiktų kainų paeina iš fakto,
kad pastaraisiais metaiR tapo prikasta per daug aukso,
per ką šito brangiojo metalo vertybė žymiai nupuolė že
myn. Paskutiniu laiku galima iš tono rudos išimti aukso
už penkis dolerius ir dar turėti pelną.
Tai-gi mažiau
daugiau nuo 1890 m. pradėjo rasties vis daugiau ir dau
giau aukso ir nuosekliai, jo perkamoji vertybė eiti mažyn
ir mažyn. Rezultate, reikalingųjų daiktų kainos pradėjo
eiti augštyn, vadinasi tiems patiems daiktams nusipirkti
%
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reikėjo parodyti vis daugiau ir daugiau aukso, nes pav.
penkdolerinis aukso pinigas, kurs 1896 m. buvo vertas 5
dolerius, sekančiais metais buvo vertas tik 4 dol. 78^2 cen
to, 1898 m. dar mažiau, 1899 m. dar mažiau — kol šioje
valandoje to pinigo vertybė yra tik 3 dol. 10 centų. Ki
taip tariant — tą daiktą, už kurį dabar mokama 5 dol.,
1896 m. buvo galima nupirkti už 3 dol. 10c. Kalbant dar
aiškiau, jeigu kas 1896 m. būtų padėjęs į banką penkis
dolerius ant 4 sudedamojo procento ir dabar išimtų savo
penkinę su užaugusiais per 13 metų procentais, tai nega
lėtų nusipirkti už tuos pinigus daikto, už kurį anais me
tais jam būtų reikėję mokėti tik penkis dolerius, nes auk
so vertybė puola žemyn 41/? nuoš. kasmet. Iš to išeina,
kad tie, ką laiko pinigus bankose ant 4 nuoš. per pasku
tinius 13 metą negavd jokių procentų, da-gi, tiesą kalbant,
šioje valandoje turi mažiau pinigų, nekaip turėjo 1896 m.,
nepaisant į tatai, kad skaičius dolerių, įrašytų į bankos
knygas, yra didesnis.
Tai gi, prof. Norton’o nuomonė, didžiausia ir, galima
sakyti, vienatinė priežastis pabrangimo daiktų paskuti
niais metais yra susimažinimas aukso vertybės. Ameriko
je prisideda dar trįs dalykai: banknotai (Amerikoje pa
velyta bankoms išleidinėti popierinius pinigus), didelės
sankrovos, kuriose valgomieji daiktai (kiaušiniai, mėsa,
žuvįs ir 1.1.) yra užlaikomi šaltai ilgą laiką ir augšti mui
tai ant įvežiamųjų iš svetur daiktų (tarifa) ; truputis kal
tės yra ir trustų.
Ką-gi reikia padaryti, kad šitą piktą prašalinus?
Štai Norton’o išvedžiojimai:
Gerovės pamatu yra tvarka. Niekam nėra gerai, jei
nėra gero sutvarkymo.
Tai-gi niekam negali būti ge
rai, jeigu daiktų kainos nėra sutvarkytos vienuodai ir patektinai, — vadinasi, jeigu daiktų kainos mainosi, kuomet
žmogaus įėmimai (uždarbis, alga ir 1.1.) pasilieka tie pa
tįs. Neužganėdinimas kįla ne iš to, kad, pav., mėsa yra
šioje valandoje daug brangesnė, nekaip pirm kelerių me
tų, bet iš to, kad žmogaus uždarbis nepakelia kainas: jei
gu žmogus uždirbtų atsakomoje proporcijoje daugiau, ji
sai nerugotų. Tuo tarpu uždarbiai pasiliko beveik tie
patįs, bet — šnekant žmonių kalba — “viskas taip pa
brango, taip pabrango!. . .
Dėlko pabrango? — Dėlto, kad pinigai atpigo. Pini
gai — tai juk auksas, o žemiau ekonomiškai stovinčiuose
kraštuose dar ir sidabras.
Jeigu tuodu metalu atpigo, tai ir pinigai atpigo. Nusekliai šioje valandoje už tuos pačius pinigus negalima
nupirkti tiek daiktų, kiek galėjome nupirkti pirm kelioli
kos metų, kuomet auksas ir sidabras buvo brangesni. Su
vienytųjų valstijų gyventojai, kurie laiko savo sutauptuosius pinigus bankose pastaraja trylika metų prastojo dau
giau, kaip tūkstantį milijonų dolerių, dėl to tik vieno, kad
auksas atpigo. Štai, jeigu pinigų vertybė nesiremtų ant
ankso ir kitų metalų vertybės, tai tokių neužpelnytų nuos
tolių nebūtų atsitikę.
Jeigu tat ne brangiais metalais, tai kokiais daiktais
pinigų vertybė privalo būti apibranginama?
Šito klausimo išrišime prof. Norton eina nabašniko
Jevons’o (žinomojo Anglijos ekonomisto) pėdomis. Norr
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ton’o nuomone, pinigų vertybę reikia matuoti ne auksu ir
ne kokiu kitu metalu, bet visais reikalingais daiktais: ja
vais, vilnomis, medvilnėmis, penimais gyvuliais ir t.t. Vie
ton dabartinio dolerio reikia pastatyti “dill’ių”, kurio
vertybę normuos valdžios paskirtos komisijos — sulyg ja
vų ir kitokių daiktų, be kurių žmones negali apsieiti, užderėjimu arba privisimu. Tokiu budu pasirodys, kad
“dill’iaus” perkamoji vertybė pasiliks vienoda visuomet
nes jeigu, pav., vienais metais užderės koks milijonas bu
šelių kviečių daugiau, nekaip kitais metais, tai tiek mili
jonų daugiau atsiras naujų “dill’ių”; jeigu šalies turtas
dauginsis ,atsakomai augs ir “dill’ių” skaičius.
Taip
tatai pinigo — “dill'iaus” vertybė pasiliks visados vieno
da, nes jeigu krašto turtai didinsis, tai valdžia išleis dau
giau pinigų, jeigu mažįsis — ir “dill’ių” skaičius eis ma
žyn, bet žmonėms visados užteks tų “dill’ių” nusipirki
mui reikalingų daiktų.
Apie smulkmenas — vadinasi, apie bankas, bankno
tus, sankrovas ir kitas įtsaigas, turėsiančias atsirasti nau
joje pininginėje tvarkoje, nėra reikalo rašyti, nes neapsipažinusiems su politiškųjų ekonomija skaitytojams ir be to
painus klausimas pasidarys dar painesniu. Pridera tik
pažymėti, jog S. N. Patten’o, kursai yra politiškosios eko
nomijos profesorium Pennsylvanijos universitete (Philadelphijoje), nuomonės apie tų patį dalykų yra visai kito
kios. Tos nuomonės bus paduotos kitame “Draugo” nu
meryje.

Praeita savaitė pasiliks istoriška Amerikos lenkams.
Tų savaitę, seredoje (geg. 11 d.) tapo atidengti Washingtone Pulaskio ir Kosciuškos paminklai. Iškilmėje dalyva
vo prezidentas Taft, svetimų kraštų atstovai (diplomatai)
ministeriai, augščiausiojo teismo nariai, senatoriai, kongresmonai, dalis armijos ir laivyno — na, ir lenkų drau
gijos. Maldas prie paminklų atskaitė vyskupas P. Rhode (lenkas), o trumpas kalbas laikė: prie Pulaskio pa
minklo prezidentas Taft, prie Kosciuškos — karės ministeris Dickinson. Pasveikinančių telegramų prisiuntė net
Rooseveltas iš Berlyno. Dienraščiai buvo pilni ilgų ap
rašymų apie atsitikimų.
Mums, lietuviams, nemalonus vienas daiktas, būtent:
kuomet pats Kosciuško visados vadindavo save lietuviu,
o angliškos encyklopedijos (pav. Johnson’o) paduoda,
jog ir Pulaskis gimė Lietuvoje, — dabar visuose dienraš
čiuose abudu karžygiu yra padaryti lenkais.
Kazimieras Pulaskis (Pulawski) gimė senovės Lietu
vos provincijoje Podolijoje ir save vadindavo ne “polak’u” bet “litwin’u” (dar ligšiol daugelis podoliečių pav
antvyskupis Symon, vadina save ne lenkais, bet lietu
viais). Jo tėvas buvo galva Baro konfederacijos, kuri
1768 m. bandė apginti įrančių tėvynę nuo pražuvimo. Ka
zimieras griebėsi už ginklo ir net kėsinosi išvogti patį ka
ralių Stanislovų Poniatovskį iš Varšavos. Tėvas ir du
broliu krito kovoje su priešais, bet Kazimieras spėjo iš
sprukti į Turkiją, iš kur atkeliavo į Paryžių. Ten susipa
žino su Franklinu, kursai ir prikalbino jį važiuoti į Ame
rikų, kur AVashingtonas reikalavo gabių ir išlavintų oficierių. Atkeliavęs į Philadelphijų 1777 m., jis tapo kon

greso padarytas brigados generolu ir paėmė po savim vi
sų yankių kavalerijų. Paskui sudarė “Pulaskio legijonų” ir atsižymėjo keliose kovose. Rudenyje 1779 m. prie
apgulimo Savannos jam buvo pavesta visa prancūzų ir
amerikiečių kavalerija. Spal. 9 d. Pulaskis tapo mirtinai
sužeistas ir už dviejų dienų numirė ant kariškojo laivo.
Kūnas tapo įmestas į mares.
Apie Kosciuškų taip plačiai žinoma, jog užtenka
trumpo paminėjimo. Gimė Lietuvoje 1746 m. Karės ama
to mokinosi Varšavoje ir Paryžiuje. Į Amerikų atvyko
1777 m. ir padėjo nemažus nuopelnus kovoje su Anglija.
Karei pasibaigus, sugrįžo į Lenkijų, o kuomet įvyko ant
rasis Lenkijos padalijimas, Krokuvoje tapo apšauktas
diktatorium. Kovoje su maskoliais ir prūsais. Pradžioje
jam sekėsi, bet ties Maciejovicais tapo sumuštas maskolių
ir, apipiltas žaizdomis, pateko į belaisvę (1794 m.). Caras
Paulius 1 paliuosavo jį 1896 m. Iš Peterburgo nuvažiavo
į Philadelphijų, kur tapo priimtas su dideliu džiaugsmu.
Paskui gyveno Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Napoleonas
jokiu būdu negalėjo įkinkyti jo savo tarnybon. Numirė
Šveicarijoje 1817 m.
{domu, kad Kosciuško yra prie šitos progos skelbia
mas lenku ir gimusiu Lenkijoje. Regimai musų “bracia” išsižadėjo savo “mažesniųjų brolių” ir kur tik duo
dasi girdėti, stengiasi padaryti juos tikrais lenkais. Lie
tuva jiems jau ne senovės savystovė viešpatija, bet tik
Lenkijos maža dalelė, apdovanoja skambiu “pagonijos”
vardu.
Dabar tapo atrastas naujas kaltininkas nemalonaus
prietikio Roosevelto su Vatikanu. Yra juo, kaip sako
Amerikos ambasadorius Ryme — Leishmann, uolus maso
nas. Kaip sako, jis tai įkalbėjęs Rooseveltui nepriimti Šv.
Tėvo mažos sųlygėlės. Taip ir išeina: kas kitas kaltas,
bet ne aš, galingas Afrikos žvėrių medžiotojas!...

GANA JAU, GANA!
Rašyme kai-kurių lietuviškųjų pavardžių pasitaiko
keblumas, jųsias paduodami į angliškuosius raštus, labiausiai-gi su raidėmis “š.” ir “č”. Ligšiol dvejopu būdu
jiedvi būdavo išreiškiamosios būtent, arba iš angliško
“sh” ir “ch”, ar iš lenkiško “sz” ir “cz”. — Keis
tas ypač antrasai būdas rašymo, būtent, kad rašant lietu
viškų pravardę į angliškus raštus skolinamas! nuo tre
čiosios tautos rašybų... Ar-gi tai ne juokinga? Gana, jau,
gana su tokiu rašymu! Pagaliaus vis-gi anglui nepratu
siam sunku sugrabalioti, kad “sz” ir “cz” turi atsakyti
garsui š—sh, č—ch. Dar gal keistesnis garsas išeis, jei
skaitysime sz ir cz pagal lietuviškųjų dabartinųjų rašyba,
t. y. kožnų raidę ištariant, nes girdėsis garsas maždaug,
“sszz” ir “cczz”.
Daug daugiaus logikos rašant “sh’*ir “ch”, nes tuo
syk bent prisitaikoma prie rašybos tos kalbos kuria ra
šoma.
Kadangi pas civilizuotas tautas priimta pravardžiu
nedarkyti, ale tik rašyti tokiomis, kokias kiekvieni t in
ta turi, tai-gi neišpuola mus tautų nuo tos regulos paliuosuoti, ir rašyti kaip kas užsimanys, ar tai kaipo anglas
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ar tai kaipo lenkas, ar tai kitos kokiost autos sąnarys.
Tai gi išeina kad lietuvių pavardes su garsais š ir č,
ir tai reikia rašyti kaipo lietuvių, būtent tuodvi raidi pa
likti.
Nereikia baukštintis, būk svetimtaučiai neturį
tų dviejų garsų, nes kaip turi atsakančius ženklus pran
cūzų pavardėms bei kitų tautų, taip turi arba turės ir dėl
lietuviškųjų. Štai ana “Catholic Directory” turėjo tuo
du ženklu dėl slaviškųjų pavardžių, būtų turėję ir dėl lie
tuviškųjų, nes ten randame pavardę Skaček, dar augščiau čekiškąją pavardę, kuriai dar įvairesnių ženklų pri
reikėjo. Pagaliaus jei jau ir neturėtų kuri spaustuvė at
sakančio ženklo ant “s” arba “c” (š, č) tai dar ir dėl
lietuvio ir dėl anglo maloniaus bus ir teisingiaus pati tik
tai “s” arba “c” be ragučių ant viršaus, negu kad būtų
jos vietoj einama pasiskolinti pas svetimą tautą “sz” ir
“cz”. Tai-gi gana, jau, gana su savo “sz” ir “cz”.
Trumpiname taiposgi pavardes atmetant galūnes:—
ius, —is, —as, —a, čia ir 1.1., bet cui bono? Kuomi geres
nis, padėkim, Šypalo už Šipaila, Skrypko už Skripką, Tananevicz, 01szewski už Tananevičią arba Tananevičių
arba Tananaitį ir Olševskį arba Ališauską, Adomavicz už
Adomaitį? Gana, jau, gana!...
Kun. J. J. Jakaitis.

KALBA PASAKYTA LIET. ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE
SHENANDOAH’RYJ J. M. PHILADELPHIJOS AR
CIVYSKUPO ATSTOVO, KUN. P. MASSON’O,
GEGUŽIO 8 blENĄ 1910 M.
Mieliausiejie!
Žinoma man, kad jus klaidingai suprantate Katalikų
Bažnyčios įstatymus Amerikoje ir ypatingai mūsų Philadelphijos arkidiecezijoj
Pasiųstas J. M. Philadelphijos
Arcivyskupo atvykau šendien pas jus išaiškinti jums tuos
įstatymus ir tikrąją jųjų prasmę išdėstyti. Tie įstatymai
nėra mūsų gerbiamojo Arcivyskupo išrasti; — yra tai
Katalikų Bažnyčios įstatymai. Patsai Arcivyskupas ir
jus ir aš, — visi męs turime būti paklusnus tiems įstaty
mams, nes darydami kitoniškai, paliautume buvę katali
kais. Jus visi žinote gerai, kad žmogus, norėdamas pri
gulėti prie kokios nors draugystės, turi pildyti įstaty
mus tos draugystės; jų nepildydamas nustoja būti drau
gystės sąnariu. Katalikų Bažnyčia yra tai viena didelė
draugystė, viena šeimyna, ir dėlto, kad užsilaikitumėm
Bažnyčios sąnariais, turime pildyti Jos įstatymus, nes da
rydami kitoniškai atsiskiriame nuo Jos, t. y. paliaujame
buvę katalikais.
Mūsų Viešpats Jėzus Kristus atėjo į šitą pasaulę ir
uždėjo Katalikų Bažnyčią. Viešpats Jėzus patsai buvo
paklusnus lig mirties ant kryžiaus; Jis reikalauja, kad
męs darytumėm teip, kaip Jis pats kad darė; Jis reika
lauja nuo mūsų paklusnumo tai Bažnyčiai, kurią Jis pats
įsteigė.
Jo Mylista Arcivyskupas turi būti paklusnus
Bažnyčios įstatymams lygiai, kaip ir jus; jis negali jų per
mainyti.

Suprantate labai gerai, kad kiekvienoje šeimynoje
tėvas privalo būti jos galva, jos rėdytoju; vaikai-gi visi
privalo jo klausyti.
Tėvas privalo viską valdyti; jei

vaikai valdys tėvą, tai visi sutiksite, kad tokia šeimyna
yra netikusi ir negali būti laiminga. Teippat lygiai vi
sa Katalikų Bažnyčia yra viena didelė šeimyna, kurią rė
do Šv. Tėvas, Rymo Popiežius; kiekviena vyskupystė yra
teipgi viena šeimyna, kurią rėdo vyskupas; kiekviena pa
rapija vra ir gi viena šeimyna, kurią privalo rėdyti prabaščius. Žinote gerai, kaip liūdna yra, jei Šv. Tėvas, vys
kupas, klebonas neturi liuosybės rėdyti. Nėra abejonės,
kad Šv. Tėvas, vyskupai ir klebonai trokšta, kad jų žmo
nėms būtų gerai.
Atsiminkit jūsų tėvynę po maskolių jungu. Tenai
jums nevalia buvo bažnyčioj’ melsties iš lietuviškų mal
daknygių savo prigimtoj gražioj kalboj; o tai vis dėlto,
kad Šv. Tėvas, vyskupai ir kunigai buvo suvaržyti gany
me savo avelių, lietuvių—katalikų, rusų valdžia atėmė
nuo jų prigulinčias jiems teises. Turbūt nepamiršot dar,
kaip prieš kelioliką metų maskolių valdžios siųsti kazokai
Kražiuose kankino jųsų viengenčius girdė juos upėje! Čia
Amerikoje, Bažnyčia yra liuosa, valdžia nespaudžia Jos;
kaipgi tai būtų liūdna, jei čia, Amerikoje, patys žmonės
stengtųsi daryti, kaip kad daro maskolių valdžia, kėsin
tųsi varžyti Šv. Tėvą, vyskupus ir kunigus Bažnyčios rė
dyme. Tuomet čia Bažnyčia būti; kur kas blogesniam
padėjime, neg Maskolijoj.
Dabar kalbėsime apie Katalikų Bažnyčios įstatymus
mūsų arcivyskupystėje, apie tai, kad prabaščius privalo
būti galva ir rėdytojas visuose bažnytiniuose dalykuose.
Katalikų Bažnyčia rūpinasi, kad prabaščius elgtųsi pagal
teisybės visuose dalykuose.
Bažnyčia Šv. įsako vys
kupams, kad jie paskirtais laikais išduotų atskaitą iš sa
vo valdymo Šv. Tėvui; teipogi liepia, kad klebonai kas
met praneštu arcivyskupui apie parapijos stovį; terp kito
ko apie tai, kiek parapija turėjo Įeigų ir išlaidų. Jei kle
bonas to nepadarytų, būtų aštriai baudžiamas. Joks ge
ras kunigas nepasisavįs nei neišmėtys bereikalo parapi
jos pinigų. Jus turite labai gerą ir labai sąžiningą prabaščių, kurs tik dėl jūsų labo darbuojasi; mylėkit, guodokit jį ir pilnai juo užsitikėkit.
Jųsų prabaščius išrinks iš parapijonų tarpo du vyru,
geru kataliku, kaipo parapijos atstovu.
Prabaščius du
syk į metus rodys ir paaiškįs jeigu ir išlaidų knygas man,
kaipo arcivyskupo atstovui ir tiem dviem parapijos ats
tovam. Visi męs, t. y. prabaščius, aš ir tie du parapijos
atstovu, peržiūrėję knygas, pasirašome knygose. Man ir
dviem parapijos atstovam parapijos įeigų ir išlaidų rokundas peržiūrėjus, prabaščius perskaitys juos iš sakyk
los teipgi du syk į metus. Tokiu būdu kiekvienas parapijonas, sveikai manantis, gali pilnai užsitikėti parapijos
rėdu. Parapijos rėdyme viską turi prižiūrėti klebonas.
Jam nepavelyjus, negali būti daromos jokios kolektos; ne
galima duobes ant kapinių kasti ir t.t.
Išdėsčiau jums keletą Bažnyčios įstatymų, kuriems
turit būti paklusnus, norėdami būti katalikais. Atsisaky
dami būti jiems paklusniais PALIAUSITE BUVĘ KATA
LIKAIS. Esu persitikrinęs, kad jus visi norite ant vi
sados likti katalikais, būsite tokiais gerais katalikais,
kaip jųsų broliai lietuviai Kražiuose ir prižadu jums, kad
mūsų senelis Arcivyskupas, jųsų uolus ir darbštus prabaš-
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čius ir aš pats melsimės, kad V. Dievas laimintų jus ir
jųsų šeimynas.
Turiu viltį, kad galėsiu pranešti J. M. Areivyskupui,
kad jus esate lygiai gerais Katalikais, kaip ir jųsų broliai
šventoj Lietuvoj.

PAAIŠKINIMAS.
Vedusių bus daugiau nė 530, nes kitose kuopose tik vienos
moteris priguli, o vyras gal kitoj kuopoj, ir jo moterei nereiktų
organo, bet to negalima knygose surasti, nes nėr pažimėta ar pa
vienė moteris priguli ar vedus.
Atmetus vedusias moteris, kuriu radom knygose viso 530 po
75c. atsimeta viso drauge................................................ $397,50
Viršaus, ką būtų paėmęs.......................................................... 17,52

l.V< A.
X
S.• JLJe
L. R. K.
Reikalai.

Būtų paėmęs višaus viso drauge........................................ $415,02

AVV'KYCl/JLCKe

KNYGŲ PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS RAPORTAS.
Nuo Chicagos 23 seimo iki Clevelando 24 seimui S. L. R
K. A.
Narių stovis žėdno bertainio.
i
n
m

III Bertainio
Skyrius pilnų
Suspend.
išbrauk.
Skyrius pilnų
Suspend.
Išbrauk.
Skyrius pilnų
Suspend.
Išbrauk.

•

Viso

l
n
m

IV Bertainio 1908
1908
4342
4001 I Skyrius pilnų
624
Suspend. 300
Išbrauk. 170
148
9
3 II Skyrius pilnų
Suspend.
Išbrauk.
9
3 III Skyrius pilnų
Suspend.
Išbrauk.
4779

Viso

4939

Viso

Kiek katrą mėnesį naujų narių prisirašė
Liepos 1908
109 Sau. 1909
<t
Rugp.
25 Vas.
“
<
t
<
Rūgs.
18 Kov
“
<
<
91 Bal.
Spal.
<<
Lapk.
107 Geg.
‘‘
<
<
‘‘
30 Ber.
Gruod.

Birž.
«<
Liepos
Rugp.
Rūgs.
Spal.
Lapkr.
Gruod.
Sausio
Vas.
Kovo
Balan.
Geguž.

2
22
21
26
19
24
21
27
27
30
23
28
27

labo

5055
101
139
61
30
1 10
21

Metai

Mėnuo Diena

Viso

4830

II Bertainio 1909
I Bertainio 1909
4369 I Skyrius pilnų
4435
Skyrius pilnų
Suspend. 445
Suspend. 340
Išbrauk. 105
Išbrauk. 260
Skyrius pilnų
8
8 11 Skyrius pilnų
Suspend.
2
Suspend.
Išbrauk.
2
Išbrauk.
6 III Skyrius pilnų
5
Skyrius pilnų
4
Suspend.
2
Suspend.
Išbrauk.
Išbrauk.
3

Viso
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Skaič. Išmokėta
egz. už organą
Organo
396 00
1908
<<
4148 226 25
11
4096 223 00
<«
4209 230 06
<<
4218 230 62
<<
4206 229 88
<t
4294 235 38
<t
4230 231 38
1909 4207 229 94
<t
232 20
11
4239 165 70
<<
4258 233 12
11
4250 265 62

Egzemp. 46355.3129.15

Viso drauge narių męs radom.............................................. 5055
Atskirus Vaikų skyrių, lieka.................................................. 4945
ir 24 seimas priėmė 4945 narius.
Mokant už 4945 narius po 75e.
Kun. A. Milukui už Organą............................................ $3,708,75
Kun. A. Milukas paėmęs per metus ,arba nuo 15 dienos geg.
1908 m. iki geg. dienai 1909m. Viso labo drauge.............. $3,129,15.
Per 24 seimą reikalavo dar................................................ $597,12.
Taigi viso būtų paėmęs Kun. A. M............................... $3,726,27
Drauge už visus narius, kiek buvo tada Sus-me.
Reikėjo mokėt viso.............................................................. 3,708,75
Kun. A. M. norėjo gauti...................................................... 3,726,27
Tad Kun. A. M. būtų paėmęs pervirš.................................. 17,52
kad kožną narį skaitliuotume.

Taigi męs išreiškiam savo nuomonę S. L. R. K. A. Nariams, kad
Kun. A. Milukas negali gauti daugiaus mokėt nė vieno cento, nes
jisai ėmė už kožną narį po 75c. kur tik Sus-me buvo. Tuom laik
buvo narių da daugiaus.
Męs paduodame tik trumpą raportą kaslink Organo, nes to
Sus-mas reikalauja.
Bet męs esam perkratę visas knygas iš panagių ir ant seimo
parodysim, jeigu reikalas.

Knygų Peržiūrėjimo komisijos nariai.
Jonas M. Vieraitis,
Vincas Stankevičia.
Talpindami knygų peržiūrėjimo komisijos raportą už
pernykščius metus, turime patėmyti, kad raportas netei
singas, o patsai paaiškinimas da klaidingesnis.
Knygų peržiūrėtojai savo darbą pradeda nuo Liepos
1 d. 1908 m. taip ir reikia. Bet priėję prie išmokescių už
organą, nežinia dėlko grįsta atgal visu mėnesiu ir prade
da skaitliuoti net nuo gegužio 15 d. 1908, o baigia gegužio
15d 1909 m., pamiršdami, kad organas buvo siunčiamas
iki liepos 1 dienai. Taigi už organą nemokėta yra už pu
santro m. ir jiedu tvirtina, kad už laikraščio siuntinėjimą
per pusantro mėnesio kun. Milukas negalįs nei cento gau
ti... Na, vyrai, kur čia sensasY
Kadangi Sus-mo metai skaitosi ne nuo geg. 15 d. bet
nuo seimų, o seimai atsibūdavo pusėje birželio m., todėl
reikia ir daryti atskaitą šuo birželio 15 d. o ne nuo geguv•
Z1O.

$396.00 išmokėti birž. 6 d. 1908 m. klaidingai priskaityti pernykščiams metams, nes ta suma yra susidarius
atitraukiant prie išmokėjimo kas mėnesį po $33. 1907
ir 1908 m., kaipo kaucija; už tatai tie $396.00 priklauso
užpernykščiams metams, taip lygiai ir $226.25, išmokėti
birželio 22 d. 1908 m., priguli užpernykščiams metams,
nes tai mokestis už organą nuo geg. 15 d. iki birž. 15 d.
1908 m.
Štai kiek perėtais metais už organą išmokėta prade
dant nuo Birželio 15 d. 1908 m.
Liepos m.................................................... 223.00
Rugpjūčio ................................
230.06
Rugsėjo ..................................................... 230.62
Spalio ........................................................ 229.88
Lapkričio ................................................... 235.38
Gruodžio ................................................... 231.38
1909 m. Sausio ......................................... 229.94
Vasario ..................................................... 232.20
Kovo .......................................................... 165.70
Balandžio ................................................. 236,62
Gegužio ..................................................... 265.62

Viso labo...’............ $2.510.40
Tokiu būdu perėtais metais prieš seimą už organą
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mokėta už vienuolika mėnesių $2510.40.
Liko-gi nemokėta už pusantro m., nuo gegužio 15 d.
iki liepos 1 d. 1909 m., ir reikėjo da išmokėti sulaikytus
$396.00 kaucijos.
Kun. Milukas reikalavo už pusantro mėnesio $340.46
ir savo kaucijos $396.00 sykiu $736.46.
Organas perėtais metais kaštavo per 12 ir pusę mė
nesių $3246.68. Atėmus $132.34 už pusę mėnesio, Imka
3.114.52. Taigi Kun. Milukas perėtais metais už orga
ną reikalavo už cielus metus, tai yra, už 12 mėnesių,
$3.114.52, o ne $3.726.27, kaip tai klaidingai tvirtina kny
gų peržiūrėtojai.
Kun. Milukas už pernykščius metus reikalavo $3 114.52, o už kiekvienų narį 75c. tokiu būdu reikalauta tik už
4153 narius, skaitant per ištisus metus, o ne už 4945 na
rius, kaip raporte yra tvirtinama.
Iš to išeina:
1) Kad kun. Milukas reikalauja da mažiau, negu knygų
peržiūrėtojai pripažįsta. Todėl reikia jam atmokėti.
2) Knygų peržiūrėtojų raportas didei klaidingas ir
Centro komitetas negali jo pripažinti už teisingą.
3) Kad neturintieji supratimo apie buchgalteriją neapsiimtu peržiūrinėti, nes daro bereikalingus iškašeius.
4) Kad knygų peržiūrėtojai neturėtų gauti tos augštos sumos, kurią sau pasiskyrė už raporto sutaisymą, ar
ba bent pusiau su manim turėtų pasidalinti, nes aš nema
žiau už jiedu pasidarbavau perkratinėdamas pereitų me
tų išlaidas.
yra

KUN. V. VIZGIRDA.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Bertaininėje Sus. L. R. K. A. atskaitoje, sąnarių sto
vyje įsispraudė klaida: 24 kp. praleista, o jos susp. sąna
riai prirokuoti prie 23 kp.
Privalo būti šiteip:
23 Kuopa. Pilnų 24.
Išbrauk. 1: Juozas Patašius.
24 Kuopa. Pilnų 1C9.
Susp. 16: Jurgis Smerauckas, Juozas Varnagiris, Antanas Seilius, Antanas Gudžiūnas IV b., Ona Gudzunienė IV b., Magdė Seiliuvienė, Marė Penkunienė, Ai
žė Milašauckienė IV b., Petras Abromaitis, IV b., Ona
Abromaitienė IV b., Magdė Burinskienė, Katrė Rutkiutė, Simas Kunickis, Petronė Botirienė III b. 09, Juozas
Sabaliauskas, Petras Kikelevyčia.
Išbrauk. 5: Jonas Grebliauckas, Marė Brazaičiutė, Kazys Silkaitis, Marė Grebliauckienė, Simas Tareila III 09 ir I b. 10.

Worcester, Mass. Gegužės 11—lOm.

Garbi “Draugo” Redakcija.
Meldžiu patalpįti šį pranešima. 41 Kuopa Sus. L. R.
K. A. turės savo nepaprasta susirinkimą, 22 diena gegu
žės 1910 m. Visi nariai privalo būti ant minėto susirin
kimo ; artinantis seimui turime daug svarbiu reikalu. Su
sirinkimas bus Nedelioi (22 geg.) tuojaus po sumai, ant
bažnytinės salės, 20 Waverly St.
Su pagarba.
41 Kuop Sekr. S. Jodauga.
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AUKOS ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLIJAI.
Iš \Vestville, 111. $17.50
Iš Chicago, III. Šv. Juozapo par. baž. kolekta $31.30.
Iš Spring Valley, III., Šv. Onos bažnyčioje kolekta:
Po $1.00 aukojo: Matukaitis A., Butkus A., Barštaitis P., Cečkus J., Jankeliūnas J., Lapinskas V., Marčiukaitis J., Brazaitis Ks., Baltikauskis V., Martinkus Ona,
Balsienė B., Malaviče J., Krasauckas J., Ruseviče M.,
Meškauckis A., Batutis K., Grybas M., Leitis J., Ketura
kis A., Matusaičiukė N., Stukevičienė O., Banaitis M.,
Rutkauskas J., Paladinskas J., Gotautis Š., Urbonas T.,
Visockis P., Matukaitis A., Gotautis J., Navickis J., Ma
žeika S., Urbonienė A., Tacilauckienė A., Stoškienė V.,
Smardakauekienė Z., Birgilas J., Naujalis J., Pranckeviče P., Gedvilą N., Jucienė K., Gedbutas P., Baladinskas
J., Palukaitienė M., Adomaitis P., Žilinskas A., Švedas
B., Berantavičius M., Dočkus S., Jasaitis L., Mašiokas A.,
Overaitis J., Mikutaviče P., Šimkus P., Žalys J., Armonienė J., Matuseviče M., Bukantis P., Karpienė A., Šimkienė
E., Milašienė O., Bieliauskienė M., Lydekienė A., Ulinskas
J., Bagotaitienė J., Grigaliūnas J., Grigaliūnas A., šešto
kas R., Karpis A., Lukošius J., Matusevičienė J., Zubaviče P., Dewey C.
Po 50 c. aukojo : Pranckeviče P., Mickevičius J., Ab
rakas M., Monkeviče M., Tamošaitis J., Gotautis J., Lietuvnikas J., Mikutaviče A., Katutis J., Ivaškeviče J., Šim
kienė M., Kairienė O., Pauliukienė O., Bartoševiče F.,
Jankauckienė M., Gotautas A., Jankauckas M., Merkevičienė O., Kacenavičienė B., Jomantienė B., Bernataviče
M., Šimkus J., Gotautienė M., Dočkus P., Moser M., Ku
bilius L., Zavodys P., Buzas S., Marozas J., Petronis J.,
Jakubauskas P., Peteris P., Petraitis T., Steponaitis K.,
Žvingilienė M.
Smulkesnių aukų $32.38. Sykiu.................... $121.88

Rev. A. Staniukynas.

PADĖKAVONĖ “Draugui”.
Ačiū gerbiamaijai “Draugo” redakcijai už teisus užstojimus už katalikus. Žodžiai: “Daugel yra ponų naš
laitėlį barti, nėra tėvo, matutės, nėra kam užtarti” —
primena mums “Draugą”, nes jis vis mus apgina nuo no
rinčių būti mūsij ponais. Per redakcijos darbštumą ir
teisingumą “Draugo” vardas taip greitai kįla augštyn
netik Su v. Valstijose, bet Kanadoje ir Lietuvoje. Pas mus
Montreal’yje, žmoneliai džiaugiasi, “Draugo” numerį
pasitvėrę.
Jie netik iš širdies “Draugą” skaito’ bet
vaikščioja vieni pas kitus, girdami jį už tatai, kad jis
duoda teisingas žinias, veda žmones į šviesą ir platina lie
tuvišką dvasią gryna lietuviška kalba. O tie laikraščiai,
kurie “Draugą” peikia ir jo neapkenčia, tai visai puola
žemyn musų apygardoje.
Kiti sako, kad “Draugas”
vartoja nesuprantamą kalbą. Bet, broliai, įsiskaitykite į “Draugo” raštus, pamatysite, kad jo rašyba yra gry
na, graži ir lengvai suprantama. Visos tautos turi lai
kraščius, kurie eina vien už tiesą. Tokį darbą veikia mu
mis “Draugas”. Ačiū jam už tatai. Lai Dievas laimina
jam jo darbuose ir suteikia gausingai spėkų ilgiausiam
laikui!
F. A.

I
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MOKSLAS TIKĖJIMO IR DOROS PAVEIKSLUOSE.
NO. I
Šios gadynės filiozofas.
(Darodymai, jog Dievas yra Sutvertoju viso pasaulio).
Parašė JUOZAPAS ŽIEDELIS.

— Iš jųsų atsakymo išeina, kad buvo tokia višta, ku
rios neikas neišperėjo iš kiaušinio.
— Na ne, ne, apsirikau. Pirma buvo kiaušinis, ne
višta.
— O kas tą kiaušinį sudėjo? Meldžiu paaiškinti, kaip
tas galėjo atsitikti.
— Na, matote, tas taip... na ne, dovanokite, tas ne
teip... nes matote...
— Aš matau, — pertraukė panelė, — kad tamista
nežinai, kas pirma, višta ar kiaušinis, ant svieto atsirado.
— Jei taip, tai pasakysiu, kad višta buvo pirmiau nei
kiaušinis.
— Labai gerai! Tokiu būdu, suprask tamista, iškurgi atsirado pirmoji višta, nuo kurios paeina visos vištos
ir kiaušiniai?
— Matau, tamista nenustosi kalbėjus apie vištas ir
kiaušinius. Bene manai mane esant jų pirkėju?
— O ne, to nemanau. Prašau tik atsakyti man, iš
kur atsirado visų vištų motina?
— Kam-gi tas panaitei reikalinga?
— Matau, jog tamista to kiaušinio niekad neisriši,
tai-gi aš jums paaiškįsiu. Tas, kuris davė pradžią pir
mai vištai ir pirmam kiaušiniui, davė pradžią ir visam
pasauliui. Męs jį vadiname Dievu. Tamista negali iš
rišti klausimo apie vištą ir kiaušinį, tai tuom labiau nepaaiškįsi man, kas visą pasaulį sutvėrė. Tečiaus aš ir be
tamistos žinau ir tikiu, Dievą viską sutverus.
Jaunas bedievis, užsigėdęs tokia savo beprotyste,
daugiau nesiginčijo, bet paėmęs kepurę, niekam nema
tant, išsprūdo iš viešnagės, lyg lapė, vištos nepagavusi, ir
niekas daugiau tą dieną jo nematė.
Iš to pešnekėsio matome, jog mokantis gerai katekiz
mą kūdikis yra išmintingesnis už universiteto auklėtinį,
kurs arba nemoka ar gal niekina katekizmą.
(Filotea 8 ansualis.)

Neperseniai tūlas vaikinas, baigęs tėvynėje gimna
ziją, nuvyko Paryžiun, kad pastoti į tenykštį universite
tą. Apsigyvenęs pasaulio sostinėje, greit susipažino su
mokslą einančia jaunuomene, kuri, pati iš doros kelio iškrypus, jį visaip klaidino. Į trumpą laiką mūsų jauni
kaitis visai ištvirko. Užmiršo motinos pamokinimus, už
miršo Dievą. Aršiau da! Jis karštai troško, kad Dievo
visai nebūtų, ir visiems skelbė, jog žodis “Dievas” nieko
nereiškia.
Pabaigęs universitetą, sugrįžo mūsų filiozofas į tė
vynę. Netoliese jo tėviškės buvo didelis dvaras.
To
dvaro savininkas, iš priežasties kokios ten iškilmės, su
kvietė savo kaimynus ir širdingus prietelius iš toliau.
Tarp susirinkusiųjų buvo ir mūsų filiozofas. Garsiai ir
plačiai kalbėta apie politiką, mokslą ir paskiausius išra
dimus.
Svečiams besiginčijant, dvi dvarponio dukteri,
mergaitės 13—14 metų, nuošaliai atsisėdųsios, skaitė.
Jaunas mūsų galvočius prisiartinęs prie judviejų užklause.
— Ar tai romansą panelės taip atydžiai skaitota?
— Tamista! Męs romansų nemėgstava ir neskaitova.
— Argi toje knygoje ne apie meilę kalbama?
— Teip, apie meilę, bet Dievo, o ne žmonių, nes tai
istorija Dievo numylėtos tautos.
— Kaip matau,, tai panelės tikite į Dievo buvimą.
Užgirdę tokį keistą patėmijimą, mergaitės žvilgterė
jo viena į kitą ir paraudo, kaip rožės.
— O tamista netiki, kad Dievas yra? — paklausė vie
na, matomai vyresnė.
— Buvo laikai, kad tikėjau. Bet nuo laiko apsigy
venimo Paryžiuje ir kad pradėjau mokyties filiozofijos,
matematikos, gamtos istorijos ir politikos, persitikrinau,
kad “Dievas”, tai tik tuščias nieko nereiškiantis žodis.
— O aš, matot tamista, niekad Paryžiuje n’esu buvus TRIVEIKSMIS DRAMOS PAVEIKSLĖLIS IŠ LIAU
niekad nesimokinau nei filiozofijos, nei augštos matema
DIES GYVENIMO.
tikos, nei gamtos istorijos, nei kitokių mokslų, kuriuos
Lenkiškai parašė KARVATOVA.
tamista moki. Moku vien katekizmą. Bet jeigu tamista taip augšfai mokytas ir sakai Dievo nesą. tai ar nesi
Vertė A. VĖGĖLĖ.
teiktum mums pasakyti, iš kur atsirado kiaušinis?
Eiles sudėjo A. ŽALVARNIS.
Paskutinius žodžius ištarė panelė gana garsiai, taip,
(Seka)
jog svečiai juos girdėjo. Tuoj keletas ypatų prisiartino
prie kalbančiųjų, idant paklausyti ginčų “mokslinčiaus”
Darata. Liežuviu šluoti moki. Pasakysiu tau au
su neužaugusiomis panaitėmis.
sin (sako Rožei ausin, ta atšoksta), kad... kad... ir tu
— Teip tamista! — paantrino mergaitė; — meldžiu sugenėsi! Tik tylėk, niekam daugiau nei žodžio! Ateina
paaiškinti, iškur, jei Dievo nėra, atsirado kiaušinis?
Jokūbo svečiai, dar kažką galės apie mus pamanyti. (Pa
— Ištikro keistas klausymas, — nugi višta jį sudėjo. sitraukia abidvi šalin.)
— O višta, pasakykite, meldžiamasis, iškur ėmėsi?
SCENA U.
Taigi, kas pirma ant svieto atsirado: višta ar kiaušinis? , .j
Tie patįs, Jokūbas, Stasys, Katriutė, Jonas, valstierios niekad neišperėjo iš kiaušinio.
:<|čiai ir valstietės (įeina iš kairės pusės).
— Išteisybės, nesiprantu gerai, kam panaitei reika-i
Jokūbas (atsistoja tarp valstiečių, prie jo Stasys,
lingi tie kiaušinei ir tos vištos. Tečiaus, kad tamistos Katriutė ir Jonas). Mano kaimynai, sulaukiau šiandien
neužgauti atsakysiu, jog višta buvo pirmiau, nei kiaušinis.
idelę paguodą, mano Katriutės sutartuvių! Eikš mano

‘'KATRIUTE.
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dukrel, (bučiuoja Katriutę į galvą) ir tu, mano Jonai.
(Užmauna jiems žiedus). Mylėkities, vaikeliai, taip kaip
ir męs, Katriute, su tavo motina, mylimąja mano žmona
Ona, mylėjomės.
Stasys (bučiuoja Joną ir Katriutę). Telaimina jus
Dievas! Bet... kas tai yra? Šiandien, per sutartuves,
jųsų veidai liūdni!...
Katriutė. Aš laiminga sieloje (tyliai) myliu Jonelį!
Jonas. O aš tave, mano Katriute!
Jokūbas. Žodžiais nepasilinksminsime; Darata, duok
midaus, alaus...
Darata. Einu, einu. (Išeina kairėn pusėn).
Jokūbas. O kur Pranas?
Katriutė. Nematyti jo nuo pat ryto. (Į šalį) Kodėl
jis taip liūdnas?
Jokūbas (į šalį). Vargšas Pranas, gaila man jo, bė
ga jis šiandien nuo mūsų, šalinasi mūs. . . baisus sopulys
varsto jo širdį! Ką aš padarysiu? Nuduodu, kad nema
tau to.
Rožė. Maciau Praną šiandien rytą bažnyčioj, pas
kiau pamiškėj. (Katriutei) Ar žinai, kodėl jie liūdnas
ir kodėl šiandien taip meldėsi?
Katriutė. Gal jis ką bloga susapnavo, ar taip ką
blogą jaučia.
Rožė. Cha, cha, cha! (Tyliai Katriutei) Nes tave
myli, o tu šiandien apvaikščioji savo sutartuves su kitu.
Katriutė (persigandusi). Tylėk, Rožyte! tau taip tik
pasirodė...
Rožė. Geras turiu akis.
Katriutė (į šalį). Vargšas, vargšas Pranukas!
SCENA III,

Tie patįs be Daratos ir muzikantai, jaunuomenė.
(Katriutė išeina pašaukti muzikantų ir drauge su
jais sugrįžta vėl vidum)
Jokūbas. Na, muzikantai, užgriežkite dabar, kad
jaunuomenei būtų linksmiau.
(Muzikantai griežia klumpakojį; visi šoka poromis,
Jonas su Katriute prišakyje).
Jokūbas. Na, vaikeliai, gal dar pašoksite suktinį?
Visi.

Pašoksime! Pašoksime!

Jokūbas. Muzikantai, užgriežkite suktinį.
(Muzikantai griežia suktinį; visi poromis eina ratu
aplink sceną, Jonas su Katriute prišakyje, ir dainuoja).
Jus berneliai apgavikai,
Jus nebūsit mūs jaunikiais,
Jus atjoję vienasėdin,
Kur mergelė graži sėdi,
Tuojau klausiat tėvulėlio:
O kiek duosi mums šimtelių?—
— Duosiu vieną, dar ir kitą
Ir žirgelį pakinkytą!
(Baigiant šokti įeina Darata).
SCENA IV.

Tie patįs ir Darata (įeina su ąsočium ir puodukais).
Jokūbas. Pripilk, Darata, puodukus. (Darata pripi
la puodukus ir vieną jų paduoda Jokūbui.) Sveikas, Sta
sy, senas kūmai, tegyvuoja mūsų vaikeliai! (Geria; Dara
ta vėl pripila puodukus ir paduoda).

Visi.

Tegyvuoja!

Stasys (geria). Aš į tave, miela Katriute.
Katriutė (geria). Sveikas Joneli!
Jonas. Tegyvuoja Darata, taip skanų midų sutaisiu
si. O vakarienė ar gera bus, Darata, a?

Darata. Oi puiki! Aviena kepta, paršiukas, žąsie
na. O kaip visa tai gardžiai sutaisyta!
Visi.

Tegyvuoja Darata!

Darata. Ne man garbė, jei gerai pavalgysite, tai
reikia padėkavoti tėvui Jokūbui. (Visi baigia gerti).
Jokūbas. Na, vaikeliai, gal dar ką pirm vakarienės
pašoksite?
Visi.

Pašoksime dar agunonėlę.

Jokūbas. Užgrieškite muzikantai aguonėlę.
(Muzikantai griežia, visi dainuodami šoka).
Oi tu karvelėli, meilingas paukšteli,

Ar girdėjei, ar regėjai, kaip aguonas sėja? (dusyk)
Girdėti girdėjau, regėti regėjau—
O tai taip, o tai taip aguonėles sėja. (Rodo ran
komis, kaip sėja aguonas, apsisuka ir ploja delnais).

Oi tu karvelėli meilingas paukšteli,
Ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonos dvj^sta?
Toliaus bus.

Namai ant pardavimo.
Su biznium: groserne, ir bučerne ir visais intaisymais.
Arklys, vežimas ir karieta. Yra prie vietos štebelys
Parduodu pigiai iš priežasties važiavimo į Lietuvą.
Jeigu kas nusipirks, tai nesigailės nes labai gražioje
vietoje, apgyventoje Lietuvių, arti Liet. Bažnyčios ir
parko: Jeigu kas norėtų pirkti, meldžiu atvažiuoti pa
žiūrėti, arba atsišaukti per laišką šiuo adresu:
J. Bujauckas 85 Warwick st., Newark, N. J.
Reikalingas dūdorius, galįs gerai mokyti chorą ir mo
kąs lietuvišką, lenkišką ir anglišką — kalbas. Mėnesinė
alga $45.
Kreipkitės šiuo adresu:
Rev. J. Kasakaitis
Box 588,
PVeeland, Pa.
JUOZAS

SUKIS,

Geriausias fotografistas visoje apielinkėje.
Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie
tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentį.
9 WILLIAM ST. PITTSTON, PA.
PARSIDUODA FARM4
98 akrai, išdirbtos, derlingos žemės 60 akrą, girios 19 akrą,
susidedančios iš gerą pušią ir aržuolą.
Giria verta 2.500 dol. Po”
vidurj farmos bėga upelis. Yra malūnas, varomas garu ir vande
niu, galima jaje malti visokius grūdus. Puikus dėl gyvenimo na
mas, susidedantis iš 18 kambarią, tvartai, 4 karvės, 3 arkliai, 3
plaunamos mašinos, 3 kalaveterei, 3 žagrės, mašina dėl sėjimo, 3
vežimai, ir šiaip visoki padarai ukininkystei reikalingi. Pinigą
turi turėti 3.000 dol., likusius ant lengvo išmokėjimo per 13 metą
Gera proga lietuviams su didele šeimyna. Kriepkites pas ad
vokatą J. S. Lopatto, 48 Bennett Bldg. Wilkes-Barre, Pa.
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ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUSIV. LIET.
RYMO-KAT. AMERIKOJE:
KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas
P. O. Giradville, Pa
JONAS RIKTERAITIS vice-prez.,
67 James St., Waterbury, Conn
KAZYS KRUSINSKAS seretorius,
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y.
REV. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas,
207 Adams Str. Newark, N. J.

Gillis,
Pas jį galima gauti visokių torielkų, bliūdų, stiklų

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų
Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.

102—104 S. MAIN ST

Globėjai kasos:
JONAS VIERAITIS,

107 So. ITarding St., \Vorcester, Mass

KAZYS VAŠKEVYČIA,
186 Jefferson St., Newark, N. J.

Wilfyes-Barre Deposit & Savings |

BANK,

KUN. V. VIZGIRDA knygius,

190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa

71 PUBLIC SQUARE, WILKES-BARRE, PA.
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $375.000.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, subatomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

KUN. V. STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas,
207 Adams St., JMewark, N. J

F A B I O L Ė,
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vertė Vytau
tas Kaina 1 doleris. Imantiems daugiau, kaip vieni,
•erzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Gaunama pas:

REV. V. VARNAOIRIS,
312 S. 4th St,
BROOKLYN, N. Y.

A. UZUMECKIS,
Lietuvis Oratorius ir Balsamavotojas.

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak
terius MIKAS SLAP1KEVIČIUS. New Philadelphia Pa.

Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis.
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir t.t.
Priima lavonus ir iš kitų miestų.
Reikale kreipkitės pas savo tautietį.
324 WHARTON, 8T.
PHILADELPHIA, PA.
TELEFONAI:
Bell Lombard 27—39 A.
Eeystone Malu 42—18 D.

. Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išlėktas
KUN. S. PAUTIENIAUS.
Pik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS,
GIRARDVTLLE, PA

TĖMIKYTE LIETUVIAI!
Kelionė per jūres.
Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie
čių keliauja į prigimtą šalį ir iš tenai atgal į Ameriką, o visi
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS.
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus
25 metams. Lenčiugelius ir gražius žiedus. Armonikas ir
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su muzika,
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir
moterims Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryžeorieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siun

ANTANAS PUTIRSKAS,
144 W. Marke t Street,
Scranton, Pa

į

A. A J. HURWITZ,
----- BANKTERTAI. -------

*

JONĄ NEMETH’A,
3 N. MAIN STR.,

WILKES-BARRE, PA.

O kodėl f
Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė,
kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes.
V' Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.
Jį

DR. I. W. MENDELSOHN,

Lenkiškas Gydytojas.
PRIĖMIMO VALANDOS: 8-10 ii ryto. 8-4 po piet, 7-8 vakare.

50 South Washington St.
Peoples telephone 1585.

Wilkes-Barre, Pa
Bell .telephone 756.

42 Eaet Market Street,------ WILKES-BARRE, PA.

Swalm Hardware Co.,

Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir siflnčiu
Spinigus j visas pasc.ulio dalys. Atlieku daviernastis sn
Jmaskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitėe prie manęs, o busite užganedjti.

P0TTSVILLE, PA.
[vairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos,
plasterii, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

No. 21 Nortb Centre Street,
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OFFICE NEW PHONE 37.

RESIDENCE 1100.

Dr. A. L. Graičunas

LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO

Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, ne
aplenkiu ir paslaptinių. Ataišaukantiems iš kitur suteikiu
sąžiningus patarimus per laiškus.
TBLBTONAS: Tarta — 3161.

47-48-49 Bennett Building,
Wilke«-Barre, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage,
arba pirkti namus lai kreipiasi.

3912 So. KAL8TBD ST.,
Naujas Telefonas 1005.

Senas Telefonas 659.

DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

,kThL« ik

—: OTDTTOJAS I* LIETUVOS.
Specijalistas nuo visokiu ligų.
Gydo net labiausei užsisenejusias chroniškas vyru, moterų ir kūdikiu
ligas. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai.

51 N. Washington St.,

CHICAOO, ILL.

Wllkss-Barrs, Pa.

« O ;a ni'njgĮg: ki tffH,rKĮgf81<gI% g [n tfjffigĮ Klišiai h’SJh «1KJk'h'h''h
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DR. ALFRED J. WENNER,

M
K

77 South Washington Str.

U

K
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Wilkes-Barre, Pa.
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DRAUGIJOS!

H. R. Morgan

it

DRAUGO
I
SPAUSTUVE

laiko dirbtuve
visokiu jums rekalingu
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR.
PU, VĖLIAVŲ ir tt.
Adresuokite:

R. H. MORGAN,
13 N. Main St.,

Shenandoah, Pa.

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA z_

Į V AIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Union Ticket Agency
Seaiamia Lietnviizka Banką Scrantone ir Visoje Aplinkinėje
Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų

[VpA U DIN A

Siunčia Pinigus kas dien in visas dalis svieto; taip-gi perka ir išmaino ve
okius pinigus. Išdirbs visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismuo
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos ik ryto iki 9vai. vak.
Neda oje: nuo 10-tos iš ryto iki 6-tai valandai vakare.

I

S
Scranton, Pa g

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,

PIGIAI

203 Lackawanna Avė.,

-

Taip-gi turime savo krautuvėje daugybę visokiu maldaknygių
ir svietišku knygų visokiose kalbose
TELEFONAI: Naujas 803 - Bali 662

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
t

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

“DRAUGAS"
314 E. Market St.

Wilkes-Barre, Pa.

VIENATINE LIBTUVIiKA DIDSLS KJLAUTUVA
Geriausių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinis
trubų ir daugybė visokių muzikališkų instrumentų.
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių
žiedų, laketų, špilkų, kolčikų, gerų hritvų, drukavojamų mašinukių, albumų, revolverių, križių, rąžan
čių, škaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, paaakų ir viaokių maldaknygių. Gražių popierų gromatų rašymui tuziną už 25c., 5 tuzinai už $1.00. Dailių atidaromų altoriukų ir pavinėiavonių siuntimui į Lietuvą. Atsiųsk savo tikrą
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliugą su 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Al gvarantuoju, kad mano
tavoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius iš
siunčiu greitai j .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pas
K. VILXKWICH,
111 Oršai Bt.,
Bt. Dtp. D.
Brooklyn, N. T.

s *•

